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

 

Memorando nº 17 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Maceió, 10 de janeiro de 2020.

Para: Secretário de Administração

Assunto: Aquisição, através de ARP, de Material Permanente (armário alto)

 

Sr. Secretário,
 
Após o fracasso na tentativa de aquisição no último

pregão 72/2019 e baseado também no despacho (0628064), onde o
pregoeiro cita a principal razão do fracasso (... maioria dos licitantes
deixarem de cumprir com o requisito relativo à comprovação de
assistência técnica dos itens ofertados nesta Capital.) elaboramos um
novo TR para a aquisição dos armários.

 
Relembramos as últimas aquisições:

Descrição do
bem data de aquisição Fornecedor CNPJ Valo

Unitário

Armários altos dezembro de 2018 KROLL - INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELE -
EPP 90.072.620/0001-29 R$ 509,00

Armários baixos maio de 2015 HOMEOFFICE MOVEIS LTDA.-ME 66.455.593/0001-99 R$ 725,00

 
No último pregão a SEIC elaborou a planilha de

Preços 0643490.
Segue ainda planilha com resumo da POA 2020 para essa

Unidade (0646087).
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 21/01/2020, 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
0643485 e o código CRC C45E6668.
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SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC 

MOBILIÁRIO – Armários alto e baixo, mesas de trabalho e cadeira fixa de polipropileno – PA 0007514-36.2019
Previsão de Estimativa da Aquisição/Registro de Preços

Item CATMAT nº Descrição

1 40 10 20591/150151 1.103,59 R$ 11.035,90 R$ 44.143,60

2 20 5 150151/324391 593,49 R$ 2.967,45 R$ 11.869,80

3 20 8 150056 Mesa de trabalho 1200 x 700 x 750 mm 519,17 R$ 4.153,36 R$ 10.383,40

4 20 8 150056 Mesa de trabalho 1400 x 700 x 750 mm 603,23 R$ 4.825,84 R$ 12.064,60

5 10 4 150056 Mesa de trabalho 1800 x 700 x 750 mm 818,39 R$ 3.273,56 R$ 8.183,90

6 170 130 306397/150506 175,36 R$ 22.796,80 R$ 29.811,20

TOTAL R$ 49.052,91 R$ 116.456,50

Qtd a 
Registrar 

(unidades)

Quant. 
mínima 
adquirir 

(unidades)

Banco de Preços 
(0609566) R$

Valor Aquisição 
Mínima

Valor Total a 
Registrar

Armário alto com 3 prateleiras reguláveis, 2 portas 
de giro. Dimensões:.800 X 490 X 1650 mm 

Armário baixo com 1 prateleira regulável e 2 portas 
de giro. Dimensões 800 X 490 X 750 mm 

Cadeira fixa polipropileno. Dimensões Largura: 460 
a 480mm; Profundidade: 420 a 440mm 

Planilha Resumo de Preços (0643490)         SEI 0000233-92.2020.6.02.8000 / pg. 2



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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a

aquisição, através de ARP, Material Permanente -  Armários  (40
armários alto, 20 armários baixo) - Conta 1231103-
03, conforme especificações técnicas contidas nos Anexos, parte
integrante e complementar deste documento;

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas
para fornecimento durante 12 meses, com entregas em períodos
alternados e quantidades definidas de acordo com os levantamentos
efetuados pela SEPAT.

 
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A solicitação se dá pela necessidade de compor os

ambientes para funcionamento de Cartórios Eleitorais e reposição de
estoque mínimo.

2.2. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem
como objetivo principal de adquirir bens da melhor qualidade
possível e que tenham sido fabricados através de critérios de
sustentabilidade.

 
3. DA PROPOSTA DE PREÇOS
3.1. Deverá conter discriminação detalhada, dimensão

exata do produto cotado (sem conter medidas alternativas), a
quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, modelo ou
linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega
dos materiais, bem como o número da conta-corrente, agência e
nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos.

3.2. Os valores a serem apostos na proposta de preços
da empresa deverão prever a incidência de quaisquer despesas, tais
como transporte, tributos, embalagens, serviços e montagens, uma
vez que os móveis adquiridos deverão ser entregue devidamente
montados no Almoxarifado deste TRE conforme item 7.5 deste Termo
de Referência.
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3.4. Ainda nesse momento, a empresa deverá ainda
apresentar:

3.4.1. Declaração expressa de que prestará garantia
gratuita nesta capital, de acordo com os prazos solicitados no item
abaixo OU declaração de que assume total responsabilidade de
custos de transportes no caso de necessidade de manutenção/troca.

3.4.2. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os
modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante
tenha apresentado proposta ou link de acesso a sítios de internet
onde se possam conferir os produtos.

3.4.3. Certificado ambiental de cadeia de custódia do
FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário ou do
fornecedor da matéria-prima – madeira, que comporá a fabricação
dos móveis objeto desta aquisição, que comprove a procedência da
madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento,

3.4.4. Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou
Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou
Municipal ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO ou
pela ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão em
conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para
Escritório – Armários e mesas de trabalho; 

 
4. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
4.1. Prazo de entrega nesta capital: até 45 dias

corridos, contados a partir da data de recebimento da Autorização de
Fornecimento ou Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o
prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do
Pregão;

4.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional,
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-
AL;

4.3. Prazo de garantia mínima: 60 meses
4.3.1. Prazos para manutenção corretiva:
4.3.1.1. Até 07 dias, contados a partir da comunicação

por escrito, para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para
avaliação do defeito apresentado.

4.3.1.2. Até 20 dias, contados a partir da comunicação
por escrito, para solucionar os defeitos.

4.3.1.3. Até 30 dias, contados a partir da comunicação
por escrito, se necessário substituir o bem.
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5. RECEBIMENTO DOS BENS
5.1. Os materiais serão recebidos:
5.1.1. Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado,

que informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção
de Patrimônio - SEPAT;

5.1.2. Definitivamente, no prazo máximo de até 10
dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT ou
Comissão de Recebimento, após os testes de qualidade, quantidade,
marca e especificações exigidas.

 
6. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

DOS SERVIÇOS
6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de

Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no
decorrer do período do contrato;

6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa
perante o Tribunal ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla
e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis,
instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá
a responsabilidade da empresa na sua execução;

6.3. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à
COSEG, após comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as
chamadas relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral;

6.4. À SEPAT ou Comissão de Recebimento ficando-lhes
assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens
constantes deste Termo de Referência, além dos seguintes:

6.4.1. Conferir as especificações, quantidade e
qualidade dos móveis e a correção da sua montagem;

6.4.2. Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa;
6.4.3. Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para

fins de registros e posterior pagamento.
6.4.4. Solicitar justificadamente a substituição de

qualquer empregado da empresa que comprometa a perfeita
execução dos serviços; que crie obstáculos à fiscalização; que não
corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da
Administração; ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica
a fiscalização julgue impróprio para a execução dos serviços;

6.4.5. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer
material que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que
não seja comprovadamente original e novo, assim considerados de
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primeiro uso;
6.4.6. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da

entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade.
Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados,
desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas
peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se encontrem
ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante.
A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos bens,
no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da
comissão de recebimento.

 
7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
7.1. Fornecer os mobiliários de alta qualidade,

observando rigorosamente os prazos, as especificações e exigências
estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na
Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas. Deverão
ser novos, assim considerados de primeiro uso, serão entregues
montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas notas
fiscais;

7.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas
aos materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes,
transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras
incidentes sobre o fornecimento e os serviços;

7.3. Responsabilizar-se pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo de seus empregados na entrega do material e na prestação dos
serviços, incluindo as entregas feitas por transportadora;

7.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura,
discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e
modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas de
aceites e pagamentos.

7.5. Fornecer todo o mobiliário já montado, em
perfeitas condições de uso, conforme a proposta apresentada, as
especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do
horário de expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço
para montagem do mobiliário em suas dependências próprias
ou alugadas.

7.6. Orientar seus empregados, considerando as
peculiaridades do Órgão e quaisquer dados técnicos referentes ao
local da entrega e dos possíveis serviços futuros;

7.7. Fornecer assistência técnica, durante o período da
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garantia, por meio de mão-de-obra qualificada, utilizando material,
peças e componentes necessários, novos e de acordo com as
recomendações dos fabricantes;

1.3. Os mobiliários deverão ser fabricados de modo a
terem ergonomia, resistência e estabilidade, proporcionando
segurança aos usuários e aos equipamentos, com materiais
empregados na sua fabricação de alta qualidade e com acabamento
impecável, sem falhas;

 
8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
8.1. Aplica-se ao presente processo as disposições

estabelecidas no Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL,
Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se
refere aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:

8.2. que os bens devam ser, acondicionados em
embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante
o transporte e o armazenamento.

 
9. CUSTO MÍNIMO ESTIMADO, a ser confirmado

pela SEIC
9.1. (10 armários alto) R$ 11.000,00; (05 armários

baixo) - R$ 3.000,00.  Valor Total estimado: R$ 14.000,00.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 21/01/2020, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0646057 e o código CRC 72BD4238.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESPECIFICAÇÕES DO MOBILIÁRIO

 
ITEM 01 - ARMÁRIO ALTO - Armário alto com 03 prateleiras

reguláveis, 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves
escamoteáveis, cor ovo.

40 unidades
 
Características Gerais (para todas as partes em madeira

do produto)
As chapas de madeira deverão:
1. Ser confeccionadas em MDP, madeira selecionada de eucalipto

e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo
estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e
antirreflexo.

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo
com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR
14810-3 - Métodos de ensaio.

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e
portas deve ser encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas.

4. Ter a densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163

 
Características Específicas
1. Tampo superior (Espessura: 25 mm)
 
2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 03

prateleiras móveis) com 18 mm de espessura.
Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de

poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt.
As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de

prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por
prateleira.

As prateleiras móveis devem ser apoiadas por suportes metálicos
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em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento
horizontal da prateleira.

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios
internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 01 prateleira fixada,
na parte superior, deixando o primeiro vão com 340 a 360mm.

As 03 prateleiras deverão ser removíveis e reguláveis de no
máximo em 7 em 7 cm e deverão ser sustentadas através de suportes de alta
qualidade, reforçados para suportar um peso mínimo de 30 Kg por prateleira.

 
3. Portas com giro de no mínimo 180º graus e  com 18 mm

de espessura.
O par de portas deve ser sustentada em seis dobradiças tipo

Top (3 por porta),  em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral
com calço de 5 mm altura.

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos.
A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento

por lingueta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis
(dobráveis), acabamento zincado e capa plástica.

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela
direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o
fechamento do par de portas com apenas uma operação.

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça",
injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento preto fosco.

A fixação dos mesmos deverá ser feita por dois parafusos, à
razão de 96 mm.

 
4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular

fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a
um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem -
fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster,
polimerizada em estufa a 200º C.

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon
injetado com regulador de altura e nivelamento auto ajustável cuja função será
contornar eventuais desníveis de piso.

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário.
 

DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO

(Meramente ilustrativo)
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Dimensões: 800 X 490 X 1650 mm (LxPxA).
(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura

 
* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da

madeira

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 21/01/2020, às 15:08, 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
0646062 e o código CRC A271B5B9.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESPECIFICAÇÕES DO MOBILIÁRIO

 

ITEM 02 - ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01
prateleira regulável e 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves
escamoteáveis, cor ovo.

20 unidades

 
Características Gerais (para todas as partes em madeira

do produto)
As chapas de madeira deverão:
1. Ser confeccionado em MDP, selecionadas de eucalipto e pinus

reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo
estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e
antirreflexo.

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo
com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR
14810-3 - Métodos de ensaio.

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e
portas deve ser encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas.

4. Ter s densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163

 
Características Específicas
1. Tampo superior (Espessura: 25 mm)
 
2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira

regulável) com 18 mm de espessura.
Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de

poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt.
As laterais devem ter furações para regulagem da prateleira em

toda a altura útil do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira.
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A prateleira deve ser apoiada por suportes metálicos em Zamak,
fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da
prateleira.

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios
internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, reforçados para
suportar um peso mínimo de 30 Kg por prateleira.

 
3. Portas de giro de no mínimo 180º grause  com 18 mm de

espessura.
O par de Portas deve ser sustentada em 04 dobradiças tipo

Top (2 por porta),  em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral
com calço de 5 mm altura.

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos.
A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento

por lingueta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis
(dobráveis), acabamento zincado e capa plástica.

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela
direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o
fechamento do par de portas com apenas uma operação.

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça",
injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento preto fosco.

A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão
de 96 mm.

 
4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular

fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a
um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem -
fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster,
polimerizada em estufa a 200º C.

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon
injetado com regulador de altura e nivelamento auto ajustável cuja função será
contornar eventuais desníveis de piso.

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário.
 

DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO

(Meramente ilustrativo)
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Dimensões 800 X 490 X 750 mm (LxPxA).
(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura

 
* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da

madeira

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 21/01/2020, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0646065 e o código CRC E0398E62.

0000233-92.2020.6.02.8000 0646065v5

Anexo II (0646065)         SEI 0000233-92.2020.6.02.8000 / pg. 13



PROPOSTA CONSOLIDADA DE AJUSTES DO ORÇAMENTO ORDINÁRIO  APÓS AMPLIAÇÃO DO REFERENCIAL MONETÁRIO

Unidade 
Administrativa Item de Despesa 2020 Corte Efetuado

Recomposição 
Parcial

Valor Após 
Recomposição

SEALMOX ROLO FITILHO 248,00 248,00
SEALMOX SACO COM FITA 300,00 300,00
SEALMOX SACO COM ZIP 1.000,00 1.000,00
SEALMOX SACOLAS 6.000,00 6.000,00
SEALMOX TESOURA 1.500,00 1.500,00

SEALMOX Total 295.799,00 -30.000,00 0,00 265.799,00
SEBEN ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 71.906,00 -26.896,00 15.000,00 60.010,00
SEBEN MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 6.343,00 6.343,00

SEBEN Total 78.249,00 -26.896,00 15.000,00 66.353,00
SEPAT ASPIRADOR DE SECREÇÕES 650,00 650,00
SEPAT CADEIRA 22.000,00 22.000,00
SEPAT ESTAÇÃO DE TRABALHO 26.250,00 -26.250,00 0,00
SEPAT POLTRONA 49.000,00 -49.000,00 0,00

SEPAT BALANÇAS 873,00 873,00
SEPAT BEBEDOURO 5.800,00 5.800,00
SEPAT CÂMERA SEGURANÇA 24.600,00 24.600,00
SEPAT CONDICIONADOR DE AR 84.960,00 -21.810,00 21.810,00 84.960,00
SEPAT CONTAINER DE LIXO 1.812,00 1.812,00

SEPAT FRAGMENTADOR 8.000,00 -8.000,00 0,00
SEPAT GELADEIRA 9.000,00 -9.000,00 0,00
SEPAT LIVROS 35.000,00 -35.000,00 0,00
SEPAT TELEFONE 3.000,00 3.000,00
SEPAT TELEVISOR 17.000,00 -17.000,00 0,00
SEPAT Total 287.945,00 -166.060,00 21.810,00 143.695,00
SLC ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 8.310,00 8.310,00
SLC PUBLICAÇÕES DIVERSAS NA IMPRENSA OFICIAL 44.115,00 44.115,00
SLC PUBLICAÇÕES EM JORNAIS OFICIAIS 4.488,00 4.488,00

SLC Total 56.913,00 0,00 0,00 56.913,00
SMR SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM 17.804,00 17.804,00

SMR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS 9.903.003,35 -9.903.003,35 0,00

SMR MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 6.399,00 6.399,00

SMR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 23.653,00 23.653,00

SMR MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO 11.203,00 11.203,00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2020.
Sr. Secretário,
 
trazemos para análise dessa Secretaria o novo TR com

algumas alterações e um novo formato de apresentação. Entre as
alterações, citamos:

1. Retirada da compra mínima para 2020, por falta de
previsão orçamentária específica;

2. Retirada do item 4.4.5. (Declaração, emitida pela
empresa prestadora dos serviços de manutenção corretiva no ramo
de mobiliário, legalmente estabelecida nesta capital, afirmando
que prestará a devida assistência técnica para os itens cotados,
indicando na declaração seu CNPJ, Inscrição Estadual, representante
legal, endereço e telefone para contato.)

3. Alteração do ângulo de abertura da porta para 180º (a
anterior era de 270º e isso elevava um pouco o custo do produto)

4. Padronização da espessura das fitas que contornam
bordos dos tampos, corpo e portas para 2 mm de espessura mínima 

5. Padronização da densidade mínima dos mesmos itens
para 575 Kgf/m³7, resistência à tração perpendicular kgf/cm² =  3,6,
resistência à flexão estática kgf/cm² = 163

 
Segue para deliberação dessa SAD com a sugestão de

comparação de nosso TR e anexos com o TR 0594696 e do anexo
0594697. Como estamos desfalcados de servidores devido às férias, é
salutar uma leitura por terceiros para percepção de possíveis
equívocos.

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 21/01/2020, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0646091 e o código CRC FE9A9A54.

0000233-92.2020.6.02.8000 0646091v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 215 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT

Lembramos que esta aquisição não consta do Formulário de
Planejamento de contratações - SEPAT 0645917, uma vez que não estava
previsto inicialmente. Vai depender de possíveis remanejamentos ou
incrementos orçamentários.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 21/01/2020, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0646217 e o código CRC 12984270.

0000233-92.2020.6.02.8000 0646217v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de janeiro de 2020.
À COMAP.
 
Senhora Coordenadora,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Memorando 17 (0643485), referente à aquisição de armários
altos e baixos, para que se indique de onde essa Unidade
pretende remanejar os recuros na programação orçamentária,
tendo em vista o exposto na Informação 215 (0646217), que
informa que tal despesa não estava inicialmente prevista no
planejamento de contratações administrativas da Seção de
Patrimônio para o exercício de 2020.  

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/01/2020, às 13:19, 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
0650700 e o código CRC 2B6AD35A.

0000233-92.2020.6.02.8000 0650700v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de fevereiro de 2020.
À COMAP.
Propomos remanejar valores inicialmente do

previsto para aquisição de cadeiras. Dos R$ 22.000,00 ali
registrados, já utilizamos R$ 5.501,64. Temos pois, um saldo
de R$ 16.498,36.

Outra fonte poderia ser os R$ 18.202,00 restantes
do que se havia proposto para aquisição de câmeras de
segurança, uma vez que não há projeto feito para tal.

Com isso, poderemos ter até R$ 34.700,36
disponíveis.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 06/02/2020, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0653492 e o código CRC 6572D507.

0000233-92.2020.6.02.8000 0653492v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2020.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Devolvo os presentes autos, após manifestação da

Seção de Patrimônio, por meio do Despacho SEPAT 0653492,
com relação aos possíveis remanejamentos, dentro do
programado para a unidade no PAC 2020,  para efetivação da
pretendida aquisição.

 
Informo, ainda, que no decorrer do exercício

poderão surgir novos valores, em virtude de créditos
adicionais, bem como remanejamentos de outras unidades.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/02/2020, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654269 e o código CRC CC99E8A2.

0000233-92.2020.6.02.8000 0654269v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2020.
À Diretoria Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

 
 
Senhor Diretor,
 
Superada a questão de remanejamento orçamentário,

aprovo o TR de evento 0646057 e evoluo o feito à consideração
superior, em observância ao disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL
nº 15.787, de 15/2/2017.  

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

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/02/2020, às 15:52, 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
0659092 e o código CRC 0B2751A0.

0000233-92.2020.6.02.8000 0659092v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2020.
À COMAP, para a instrução de que trata o art. 8º da

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

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/03/2020, às 12:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0668238 e o código CRC FF068211.

0000233-92.2020.6.02.8000 0668238v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0668238, encaminho os

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

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/03/2020, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0668914 e o código CRC 89F6D78B.

0000233-92.2020.6.02.8000 0668914v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2020.
À SEPAT
 
Para esclarecimento quanto se haverá previsão de

estimativa de aquisição mínima para a compra de armários; visto
que, no termo de referência 0646057, item 09, há previsão de custo
mínimo estimado em 10 armários altos e 05 armários baixos.
Todavia, no despacho SEPAT 0646091, tópico 1- a unidade aponta a
retirada da compra mínima para 2020, por falta de previsão
orçamentária específica.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 17/03/2020, 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
0668999 e o código CRC 285EDB88.

0000233-92.2020.6.02.8000 0668999v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a

aquisição, através de ARP, Material Permanente -  Armários  (40
armários alto, 20 armários baixo) - Conta 1231103-
03, conforme especificações técnicas contidas nos Anexos, parte
integrante e complementar deste documento;

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas
para fornecimento durante 12 meses, com entregas em períodos
alternados e quantidades definidas de acordo com os levantamentos
efetuados pela SEPAT.

 
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A solicitação se dá pela necessidade de compor os

ambientes para funcionamento de Cartórios Eleitorais e reposição de
estoque mínimo.

2.2. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem
como objetivo principal de adquirir bens da melhor qualidade
possível e que tenham sido fabricados através de critérios de
sustentabilidade.

 
3. DA PROPOSTA DE PREÇOS
3.1. Deverá conter discriminação detalhada, dimensão

exata do produto cotado (sem conter medidas alternativas), a
quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, modelo ou
linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega
dos materiais, bem como o número da conta-corrente, agência e
nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos.

3.2. Os valores a serem apostos na proposta de preços
da empresa deverão prever a incidência de quaisquer despesas, tais
como transporte, tributos, embalagens, serviços e montagens, uma
vez que os móveis adquiridos deverão ser entregue devidamente
montados no Almoxarifado deste TRE conforme item 7.5 deste Termo
de Referência.
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3.4. Ainda nesse momento, a empresa deverá ainda
apresentar:

3.4.1. Declaração expressa de que prestará garantia
gratuita nesta capital, de acordo com os prazos solicitados no item
abaixo OU declaração de que assume total responsabilidade de
custos de transportes no caso de necessidade de manutenção/troca.

3.4.2. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os
modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante
tenha apresentado proposta ou link de acesso a sítios de internet
onde se possam conferir os produtos.

3.4.3. Certificado ambiental de cadeia de custódia do
FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário ou do
fornecedor da matéria-prima – madeira, que comporá a fabricação
dos móveis objeto desta aquisição, que comprove a procedência da
madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento,

3.4.4. Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou
Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou
Municipal ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO ou
pela ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão em
conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para
Escritório – Armários e mesas de trabalho; 

 
4. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
4.1. Prazo de entrega nesta capital: até 45 dias

corridos, contados a partir da data de recebimento da Autorização de
Fornecimento ou Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o
prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do
Pregão;

4.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional,
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-
AL;

4.3. Prazo de garantia mínima: 60 meses
4.3.1. Prazos para manutenção corretiva:
4.3.1.1. Até 07 dias, contados a partir da comunicação

por escrito, para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para
avaliação do defeito apresentado.

4.3.1.2. Até 20 dias, contados a partir da comunicação
por escrito, para solucionar os defeitos.

4.3.1.3. Até 30 dias, contados a partir da comunicação
por escrito, se necessário substituir o bem.
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5. RECEBIMENTO DOS BENS
5.1. Os materiais serão recebidos:
5.1.1. Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado,

que informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção
de Patrimônio - SEPAT;

5.1.2. Definitivamente, no prazo máximo de até 10
dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT ou
Comissão de Recebimento, após os testes de qualidade, quantidade,
marca e especificações exigidas.

 
6. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

DOS SERVIÇOS
6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de

Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no
decorrer do período do contrato;

6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa
perante o Tribunal ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla
e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis,
instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá
a responsabilidade da empresa na sua execução;

6.3. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à
COSEG, após comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as
chamadas relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral;

6.4. À SEPAT ou Comissão de Recebimento ficando-lhes
assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens
constantes deste Termo de Referência, além dos seguintes:

6.4.1. Conferir as especificações, quantidade e
qualidade dos móveis e a correção da sua montagem;

6.4.2. Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa;
6.4.3. Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para

fins de registros e posterior pagamento.
6.4.4. Solicitar justificadamente a substituição de

qualquer empregado da empresa que comprometa a perfeita
execução dos serviços; que crie obstáculos à fiscalização; que não
corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da
Administração; ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica
a fiscalização julgue impróprio para a execução dos serviços;

6.4.5. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer
material que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que
não seja comprovadamente original e novo, assim considerados de
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primeiro uso;
6.4.6. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da

entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade.
Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados,
desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas
peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se encontrem
ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante.
A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos bens,
no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da
comissão de recebimento.

 
7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
7.1. Fornecer os mobiliários de alta qualidade,

observando rigorosamente os prazos, as especificações e exigências
estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na
Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas. Deverão
ser novos, assim considerados de primeiro uso, serão entregues
montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas notas
fiscais;

7.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas
aos materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes,
transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras
incidentes sobre o fornecimento e os serviços;

7.3. Responsabilizar-se pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo de seus empregados na entrega do material e na prestação dos
serviços, incluindo as entregas feitas por transportadora;

7.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura,
discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e
modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas de
aceites e pagamentos.

7.5. Fornecer todo o mobiliário já montado, em
perfeitas condições de uso, conforme a proposta apresentada, as
especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do
horário de expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço
para montagem do mobiliário em suas dependências próprias
ou alugadas.

7.6. Orientar seus empregados, considerando as
peculiaridades do Órgão e quaisquer dados técnicos referentes ao
local da entrega e dos possíveis serviços futuros;

7.7. Fornecer assistência técnica, durante o período da
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garantia, por meio de mão-de-obra qualificada, utilizando material,
peças e componentes necessários, novos e de acordo com as
recomendações dos fabricantes;

1.3. Os mobiliários deverão ser fabricados de modo a
terem ergonomia, resistência e estabilidade, proporcionando
segurança aos usuários e aos equipamentos, com materiais
empregados na sua fabricação de alta qualidade e com acabamento
impecável, sem falhas;

 
8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
8.1. Aplica-se ao presente processo as disposições

estabelecidas no Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL,
Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se
refere aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:

8.2. que os bens devam ser, acondicionados em
embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante
o transporte e o armazenamento.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 17/03/2020, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0669108 e o código CRC 2D746747.

0000233-92.2020.6.02.8000 0669108v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2020.
À SEIC
Prezados, esclareço que houve um lapso de nossa parte

ao se manter o item 9 no Termo de Referência - TR.
Sugiro que seja analisada a viabilidade de sua retirada,

conforme evento 0669108 uma vez que o Secretário de
Administração já havia aprovado o TR (0659092).

Os Anexos permanencem inalterados.
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 17/03/2020, às 16:29, 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
0669110 e o código CRC 9752928A.

0000233-92.2020.6.02.8000 0669110v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.376,49

Relatór io gerado no dia 25/03/2020 11:39:41  ( IP:  177.159.9.52)

Relatório de Cotação: SEI 0000233-92.2020.6.02.8000. SRP. Aquisição de armários.

Pesquisa realizada entre 17/03/2020 17:53:15 e 25/03/2020 10:46:56

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

1) Armário alto com 03 prateleiras reguláveis, 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, 
cor ovo.

47 40 Unidades 1376,49 R$
55.059,60

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG | Secretaria da Fazenda |
Secretaria do Trabalho e Ação Social do Estado do Tocantins

NºPregão:862019
UASG:925959

13/12/2019 R$ 1.470,00

2 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Marinha | Amazonia Axul
Tecnologias de Defesa S.A

NºPregão:102019
UASG:710300

17/12/2019 R$ 1.239,00

3 PODER JUDICIÁRIO | Justiça Militar Federal | Superior Tribunal Militar NºPregão:882019
UASG:60001

07/01/2020 R$ 1.550,00

4 MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA NºPregão:542019
UASG:925129

16/12/2019 R$ 1.290,00

5 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | COMANDO MILITAR DO
OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | 9ª REGIÃO MILITAR | Hospital Militar
de Área de Campo Grande

NºPregão:382019
UASG:160143

11/12/2019 R$ 1.502,00

6 JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - CE NºPregão:462019
UASG:90006

06/12/2019 R$ 1.499,90

7 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão | Campus Imperatriz

NºPregão:82019
UASG:158294

17/02/2020 R$ 1.071,00

8 PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior do Trabalho | 2ª Região/SP NºPregão:1072019
UASG:80010

05/02/2020 R$ 1.390,00

Valor Unitário R $
1.376,49

2) Armário baixo com 01 prateleira regulável, 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, c
or ovo.

58 20 Unidades 563,58 R$
11.271,60

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão | Campus Imperatriz

NºPregão:82019
UASG:158294

17/02/2020 R$ 428,00

2 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão | Campus Imperatriz

NºPregão:82019
UASG:158294

17/02/2020 R$ 628,00

3 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares/Sede | Hospital Universitário de Brasília

NºPregão:932019
UASG:155009

12/02/2020 R$ 513,78

4 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | 22 Batalhão de Infantaria NºPregão:102019
UASG:160547

28/01/2020 R$ 527,87
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

Média dos Preços Obtidos: R$ 563,58

Item 1: Armário alto com 03 prateleiras reguláveis, 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo. R$ 1.376,49

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.470,00

Órgão: SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG 
Secretaria da Fazenda 
Secretaria do Trabalho e Ação Social do Estado do Tocantins

Objeto: Aquisição de material permanente (cadeira, mesa etc.).

Descrição: ARMÁRIO ESTANTE - Armário - Conforme edital

CatMat: 20591 - ARMÁRIO ESTANTE , ARMARIO TIPO ESTANTE NOME

Data: 13/12/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:862019 / UASG:925959

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/12/2019 08:26

Homologação: 08/01/2020 09:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

U F : TO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.713.114/0001-32
* VENCEDOR *

SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$ 1.470,00

5 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL | Agência
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

NºPregão:362019
UASG:393001

20/12/2019 R$ 510,00

6 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | BASE DE
ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN)

NºPregão:152019
UASG:160196

31/12/2019 R$ 689,50

7 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS NºPregão:522019
UASG:154502

06/02/2020 R$ 540,00

8 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Alagoas | Hospital
Universitário Prof. Alberto Antunes de Alagoas

NºPregão:672019
UASG:150229

04/02/2020 R$ 671,50

Valor Unitário R $
563,58

Valor Global: R $
66.331,20

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

40 Unidades Armário alto com 03 prateleiras reguláveis, 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Martinucci                                            
Fabricante:  Martinucci                                            
Modelo :  sw 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS MEDINDO: 800X500X1600MM: Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) c
om tampo de no mínimo 25 mm de espessura, corpos, portas e prateleiras com 18 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamí
nico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos dos corpos e prateleiras, com fita borda de (PVC) extrudado de 0,45 mm de espessura na mesma cor do l
aminado melamínico. Internamente com 01 prateleira fixa e 02 reguláveis, formando 04 vãos, tampo e portas com fita borda de (PVC) 2,0 mm de espessura. Po
rtas dotadas de dobradiças caneco em aço estampada com abertura 110º, fechadura tipo cremona em aço com travamento simultâneo na parte superior e infer
ior através de ganchos e pinos metálicos com dois batedores em chapa de aço e chaves com sistema escamoteável, puxador alça em zamak cromo acetinado. 
Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Base em tubo de aço 20x30 ABNT 1010/1020 com espe
ssura mínima de 1,2 mm com tratamento anticorrosivo. Pintura eletrostática em epóxi, na cor argila de 40 microns. Medidas, podendo variar em até 5% (cinco p
or cento), para mais ou para menos: 800x465x1600mm. Cor: Argila                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
GO Goiânia AVENIDA CONTORNO, 1791 HELIO GERVÁSIO CINTRA (62) 3531-5611 santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME R$ 1.800,00

Marca: J LEMOS                                            
Fabricante:  J LEMOS                                            
Modelo :  CARVALHO/HEADWAY 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS MEDINDO: 800X500X1600MM Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) c
om tampo de no mínimo 25 mm de espessura, corpos, portas e prateleiras com 18 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamí
nico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos dos corpos e prateleiras, com fita borda de (PVC) extrudado de 0,45 mm de espessura na mesma cor do l
aminado melamínico. Internamente com 01 prateleira fixa e 02 reguláveis, formando 04 vãos, tampo e portas com fita borda de (PVC) 2,0 mm de espessura. Po
rtas dotadas de dobradiças caneco em aço estampada com abertura 110º, fechadura tipo cremona em aço com travamento simultâneo na parte superior e infer
ior através de ganchos e pinos metálicos com dois batedores em chapa de aço e chaves com sistema escamoteável, puxador alça em zamak cromo acetinado. 
Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Base em tubo de aço 20x30 ABNT 1010/1020 com espe
ssura mínima de 1,2 mm com tratamento anticorrosivo. Pintura eletrostática em epóxi, na cor argila de 40 microns. Medidas, podendo variar em até 5% (cinco p
or cento), para mais ou para menos: 800x465x1600mm. Cor: Argila                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PA Benevides R SAO JOAO, 15 (91) 3456-9049 lojascarvalhoeletro@gmail.com

05.011.479/0001-85 MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA R$ 1.800,00

Marca: CADERODE                                            
Fabricante:  CADERODE                                            
Modelo :  900-AA516800 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS MEDINDO: 800X500X1600MM Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) c
om tampo de no mínimo 25 mm de espessura, corpos, portas e prateleiras com 18 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamí
nico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos dos corpos e prateleiras, com fita borda de (PVC) extrudado de 0,45 mm de espessura na mesma cor do l
aminado melamínico. Internamente com 01 prateleira fixa e 02 reguláveis, formando 04 vãos, tampo e portas com fita borda de (PVC) 2,0 mm de espessura. Po
rtas dotadas de dobradiças caneco em aço estampada com abertura 110º, fechadura tipo cremona em aço com travamento simultâneo na parte superior e infer
ior através de ganchos e pinos metálicos com dois batedores em chapa de aço e chaves com sistema escamoteável, puxador alça em zamak cromo acetinado. 
Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Base em tubo de aço 20x30 ABNT 1010/1020 com espe
ssura mínima de 1,2 mm com tratamento anticorrosivo. Pintura eletrostática em epóxi, na cor argila de 40 microns. Medidas, podendo variar em até 5% (cinco p
or cento), para mais ou para menos: 800x465x1600mm. MARCA: CADERODE MODELO: 900-AA516800 PROCEDÊNCIA: NACIONAL QUANTIDADE: 04 UNIDADES
 VALOR UNITÁRIO: R$ 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS) VALOR TOTAL: R$ 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS) GARANTIA: 05 (CINCO) ANOS CO
NTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
TO Palmas Q 103 SUL, AV LO 1, 84 (63) 03026-2145

21.323.689/0001-65 M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP R$ 2.000,00

Marca: Layout                                            
Fabricante:  Layout                                            
Modelo :  MAD.AA2P 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS MEDINDO: 800X500X1600MM Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) c
om tampo de no mínimo 25 mm de espessura, corpos, portas e prateleiras com 18 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamí
nico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos dos corpos e prateleiras, com fita borda de (PVC) extrudado de 0,45 mm de espessura na mesma cor do l
aminado melamínico. Internamente com 01 prateleira fixa e 02 reguláveis, formando 04 vãos, tampo e portas com fita borda de (PVC) 2,0 mm de espessura. Po
rtas dotadas de dobradiças caneco em aço estampada com abertura 110º, fechadura tipo cremona em aço com travamento simultâneo na parte superior e infer
ior através de ganchos e pinos metálicos com dois batedores em chapa de aço e chaves com sistema escamoteável, puxador alça em zamak cromo acetinado. 
Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Base em tubo de aço 20x30 ABNT 1010/1020 com espe
ssura mínima de 1,2 mm com tratamento anticorrosivo. Pintura eletrostática em epóxi, na cor argila de 40 microns. Medidas, podendo variar em até 5% (cinco p
or cento), para mais ou para menos: 800x465x1600mm. Cor: Argila                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
DF Brasília QUADRA 11, 11 Magno Lopes Nascimento (61) 3554-9099 mlcomercialbsb@gmail.com

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - EPP R$ 2.000,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: minas office                                            
Fabricante:  minas office                                            
Modelo :  minas office 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS MEDINDO: 800X500X1600MM Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) c
om tampo de no mínimo 25 mm de espessura, corpos, portas e prateleiras com 18 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamí
nico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos dos corpos e prateleiras, com fita borda de (PVC) extrudado de 0,45 mm de espessura na mesma cor do l
aminado melamínico. Internamente com 01 prateleira fixa e 02 reguláveis, formando 04 vãos, tampo e portas com fita borda de (PVC) 2,0 mm de espessura. Po
rtas dotadas de dobradiças caneco em aço estampada com abertura 110º, fechadura tipo cremona em aço com travamento simultâneo na parte superior e infer
ior através de ganchos e pinos metálicos com dois batedores em chapa de aço e chaves com sistema escamoteável, puxador alça em zamak cromo acetinado. 
Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Base em tubo de aço 20x30 ABNT 1010/1020 com espe
ssura mínima de 1,2 mm com tratamento anticorrosivo. Pintura eletrostática em epóxi, na cor argila de 40 microns. Medidas, podendo variar em até 5% (cinco p
or cento), para mais ou para menos: 800x465x1600mm. Cor: Argila                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Itajubá AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159 (35) 3622-4338 vendas.casamarcelo@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 1.239,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Marinha 
Amazonia Axul Tecnologias de Defesa S.A

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliário em geral, a fim de
acomodar os empregados da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A
AMAZUL em sua sede em São Paulo, conforme condições, quantidades,
exigências e estimativas estabelecidas no edital e em todos os seus anexos.

Descrição: ARMÁRIO - ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2
UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES E FECHADURA, ACABAMENTO
SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA,ALTURA 2,40 M,
LARGURA 86 CM, PROFUNDIDADE 60 CM

CatMat: 462518 - ARMÁRIO, MATERIAL MDF TIPO ALTO QUANTIDADE PORTAS 2 UN
TIPO PORTAS COM PUXADORES E FECHADURA ACABAMENTO SUPERFICIAL
LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCA ALTURA 2,40 M LARGURA 86 CM
PROFUNDIDADE 60 CM

Data: 17/12/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102019 / UASG:710300

Lote/Item: 1/34

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.000,00

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 
Descrição:  DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS. TERMOS DE HABILITAÇÃO CUMPRIDOS.VALIDADE: 60 ( SESSENTA) DIAS, GARANTIA 05 ( CINCO) ANOS. Armá
rio alto fechado, com prateleiras 800x500x1600 Tampo superior em MDP, 25mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento do tampo. Bordo encabe
çado com fita de poliestireno 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas, raio ergonômico de 2,5mm, de cor similar ao t
ampo. A fixação do tampo/corpo com acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo Minifix; Portas em MDP, com 18mm de espessura, revestido 
com o mesmo revestimento do tampo e bordo que acompanha todo o contorno da porta encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura míni
ma, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas, raio ergonômico de 2,0mm de cor similar ao tampo. O par de portas sustenta-se em seis dobradiças T
op (três por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5mm altura, com abertura de até 270º. Cada dobradiça é fixada por 5 (
cinco) parafusos fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento superior e interior (cremona). Acompanham 2 (duas) chaves (principal e re
serva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, com 2 (duas) chapas metálicas 80x50x1,2mm. Ambas as portas Com de puxadores tipo alça, i
njetados em Zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco, fixação com 2 (dois) parafusos; Corpo 2 (duas) laterais, 1 (um) fundo, 1 (um) tampo i
nferior, 1 (um) prateleira fixa e 3 (três) prateleiras móveis em MDP, com 18mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento do tampo e bordo iguais os 
das portas, os bordos não aparentes do conjunto encabeçados em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, de co
r similar ao tampo. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 6 (seis) pontos de apoiopor prat
eleira. As prateleiras móveis apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleir
a. A montagem das peças com acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos Minifix; Rodapé retangular fechada em tubo de aço de 50x20x1,2mm co
ntinuo dobrado, com pré-tratamento por fosfatização a base de Zn e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca, polimerizada. O rodapé apoiado por 
4 (quatro) sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento autoajustável cuja função é contornar e
ventuais desníveis de piso; Estruturas em aço devem receber tratamento antiferruginoso a base de fosfato de Zn com 4 (quatro) banhos químicos e com pintur
a eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster, atendendo as exigências das normas ABNT, ref. cinza ônix ou similar; Obs. 1 (um) armário da diretori
a será com cor ref. preto e portas noce quartier ou similar;                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

08.368.875/0001-52 FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 1.025,50
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Marca: Fortline                                            
Fabricante:  Fortline Industria e Comercio de Moveis LTDA.                                            
Modelo :  GENIUS 
Descrição:  Tampo superior em MDP, 25mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento do tampo. Bordo encabeçado com fita de poliestireno 2,5m
m de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas, raio ergonômico de 2,5mm, de cor similar ao tampo. A fixação do tampo/corpo c
om acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo Minifix; Portas em MDP, com 18mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento do ta
mpo e bordo que acompanha todo o contorno da porta encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, 
arestas arredondadas, raio ergonômico de 2,0mm de cor similar ao tampo. O par de portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak com 
acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5mm altura, com abertura de até 270º. Cada dobradiça é fixada por 5 (cinco) parafusos fixados. A porta dir
eita possui fechadura cilíndrica com travamento superior e interior (cremona). Acompanham 2 (duas) chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automatic
amente travada pela direita, com 2 (duas) chapas metálicas 80x50x1,2mm. Ambas as portas Com de puxadores tipo alça, injetados em Zamak, com rosca intern
a M4 com acabamento níquel fosco, fixação com 2 (dois) parafusos; Corpo 2 (duas) laterais, 1 (um) fundo, 1 (um) tampo inferior, 1 (um) prateleira fixa e 3 (três)
 prateleiras móveis em MDP, com 18mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento do tampo e bordo iguais os das portas, os bordos não aparentes 
do conjunto encabeçados em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, de cor similar ao tampo. As laterais e o fun
do devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura Útil do armário, com 6 (seis) pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis apoiada
s por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças com acess
órios internos, como cavilhas e parafusos ocultos Minifix; Rodapé retangular fechada em tubo de aço de 50x20x1,2mm continuo dobrado, com pré-tratamento 
por fosfatização a base de Zn e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca, polimerizada. O rodapé apoiado por 4 (quatro) sapatas articuláveis em nyl
on injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento autoajustável cuja função é contornar eventuais desníveis de piso; Estruturas
 em aço devem receber tratamento antiferruginoso a base de fosfato de Zn com 4 (quatro) banhos químicos e com pintura eletrostática a pó com resina a base 
de epóxi e poliéster, atendendo as exigências das normas ABNT, ref. cinza ônix ou similar; Obs. 1 (um) armário da diretoria será com cor ref. preto e portas noce 
quartier ou similar                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Simão AV ESTADOS UNIDOS, 1200 Wilhanes Barbosa dos Santos (63) 3216-2098 wilhanessantos@hotmail.com

02.745.352/0001-00
* VENCEDOR *

MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 1.200,00

Marca: MARZO VITORINO                                            
Fabricante:  MARZO VITORINO                                            
Modelo :  IMPERIA PREMIUM 
Descrição:  Armario alto fechado, com prateleiras 800x500x1600                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Mairiporã R DOS TRABALHADORES, 95 (11) 4419-8100 reguluscontabil@reguluscontabil.com.br

68.672.450/0001-64 MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA ME R$ 1.239,00

Marca: MARZO VITORINO                                            
Fabricante:  MARZO VITORINO                                            
Modelo :  AAF28 
Descrição:  Armário alto fechado, com prateleiras 800x500x1600 Tampo superior em MDP, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo prensado de melamínico, espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, cor ref. cristal ou similar. O bordo que acompanha todo o contorno 
do tampo encabeçado com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt , com arestas arredondadas e raio ergonômico 
de 2,5mm, de cor similar ao tampo. A fixação do tampo/corpo com acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo Minifix; Portas em MDP, com 1
8mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico, espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, cor ref. 
cristal ou similar. O bordo que acompanha todo o contorno da porta encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesi
vo hot melt , com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0mm de cor similar ao tampo. O par de portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três por port
a), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5mm altura, com abertura de até 270º. Cada dobradiça é fixada por 5 (cinco) parafusos 
fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento superior e interior (cremona). Acompanham 2 (duas) chaves (principal e reserva). A porta es
querda é automaticamente travada pela direita, com 2 (duas) chapas metálicas 80x50x1,2mm. Ambas as portas Com de puxadores tipo alça, injetados em Zam
ak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco, fixação com 2 (dois) parafusos; Corpo 2 (duas) laterais, 1 (um) fundo, 1 (um) tampo inferior, 1 (um) pr
ateleira fixa e 3 (três) prateleiras móveis em MDP, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico, espessura 
de 0,2mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, cor ref. cristal ou similar. Os bordos aparentes do conjunto encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm d
e espessura mínima, coladas com adesivo hot melt , com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0mm, e os bordos não aparentes do conjunto encabeça
dos em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, de cor similar ao tampo. As laterais e o fundo devem ter furações
 para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 6 (seis) pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis apoiadas por suportes metálic
os em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças com acessórios internos, como c
avilhas e parafusos ocultos Minifix; Rodapé retangular fechada em tubo de aço de 50x20x1,2mm continuo dobrado, com pré-tratamento por fosfatização a bas
e de zinco (lavagem/decapagem/fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C co
nferindo boa resistência ao mobiliário. O rodapé apoiado por 4 (quatro) sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do ar
mário) e nivelamento autoajustável cuja função é contornar eventuais desníveis de piso; Todas as estruturas em aço devem receber tratamento antiferruginoso 
a base de fosfato de zinco com 4 (quatro) banhos químicos e com pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada míni
ma 30/40 (micra) de espessura, &#956; atendendo os critérios de preparação/tratamento/tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de 
forma que o resultado atenda as exigências das normas ABNT, ref. cinza ônix ou similar; Obs. 1 (um) armário da diretoria será com cor ref. preto e portas noce q
uartier ou similar;                                    

Endereço:
R SAO LUIZ GONZAGA, 2340

58.328.758/0001-33 TELELOK CENTRAL DE LOCACOES E COMERCIO LTDA R$ 1.299,96

Marca: MARZO                                            
Fabricante:  MARZO                                            
Modelo :  WORKPRO 
Descrição:  Armário alto fechado, com prateleiras 800x500x1600                                    
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Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Barueri RUA DO ROCIO, 84 (11) 5077-7022 / (11) 5077-2026 fiscal@telelok.com.br

21.532.455/0001-28 REFITI MOVEIS CORPORATIVOS eireli EPP R$ 1.306,45

Marca: FORTLINE                                            
Fabricante:  FORTLINE                                            
Modelo :  GENIUS / GENIUS 
Descrição:  1.2.3. Armário alto fechado, com prateleiras 800x500x1600 Tampo superior em MDP, 25mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento 
do tampo. Bordo encabeçado com fita de poliestireno 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas, raio ergonômico de 2,
5mm, de cor similar ao tampo. A fixação do tampo/corpo com acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo Minifix; Portas em MDP, com 18mm
 de espessura, revestido com o mesmo revestimento do tampo e bordo que acompanha todo o contorno da porta encabeçado com fita de poliestireno com 2,0
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas, raio ergonômico de 2,0mm de cor similar ao tampo. O par de portas sustenta-s
e em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5mm altura, com abertura de até 270º. Cada do
bradiça é fixada por 5 (cinco) parafusos fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento superior e interior (cremona). Acompanham 2 (duas
) chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, com 2 (duas) chapas metálicas 80x50x1,2mm. Ambas as portas Com de
 puxadores tipo alça, injetados em Zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco, fixação com 2 (dois) parafusos; Corpo 2 (duas) laterais, 1 (um) 
fundo, 1 (um) tampo inferior, 1 (um) prateleira fixa e 3 (três) prateleiras móveis em MDP, com 18mm de espessura, revestido com o mesmo revestimento do ta
mpo e bordo iguais os das portas, os bordos não aparentes do conjunto encabeçados em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, de cor similar ao tampo. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura Útil do armário, com 6 (seis) 
pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamen
to horizontal da prateleira. A montagem das peças com acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos Minifix; Rodapé retangular fechada em tubo de 
aço de 50x20x1,2mm continuo dobrado, com pré-tratamento por fosfatização a base de Zn e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca, polimerizad
a. O rodapé apoiado por 4 (quatro) sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento autoajustável c
uja função é contornar eventuais desníveis de piso; Estruturas em aço devem receber tratamento antiferruginoso a base de fosfato de Zn com 4 (quatro) banho
s químicos e com pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster, atendendo as exigências das normas ABNT, ref. cinza ônix ou similar; Obs. 1 
(um) armário da diretoria será com cor ref. preto e portas noce quartier ou similar;                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R LEONCIO DE CARVALHO 306, 306 (11) 9999-9999 dnl156@hotmail.com

33.224.238/0001-50 FRANO INDUSTRIA EIRELI R$ 1.490,89

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  FRANO                                            
Modelo :  F133 
Descrição:  ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES E FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL L
AMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA,ALTURA 2,40 M, LARGURA 86 CM, PROFUNDIDADE 60 CM                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R WALLY EMILIA MOHR, 50 (47) 3370-1394 wilson@frano.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.550,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Justiça Militar Federal 
Superior Tribunal Militar

Objeto: Aquisição de mobiliário padronizado, pelo Sistema de Registro de Preço (SRP)..

Descrição: ARMÁRIO - ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE
PORTAS 2 UN, COR CINZA, ALTURA 1,60 M, LARGURA 0,90 M,
PROFUNDIDADE 0,50 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 INTERNAS
REGULÁVEIS, TIPO BORDAS ARREDONDADAS A 180¨, MATERIAL
PRATELEIRAS MDF

CatMat: 392777 - ARMÁRIO, MADEIRA MDF, ALTO, 2 UN, CINZA, 1,60 M, 0,90 M, 0,50 M,
04 INTERNAS REGULÁVEIS, ARREDONDADAS A 180¨, MDF

Data: 07/01/2020 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:882019 / UASG:60001

Lote/Item: 1/25

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.676.062/0001-95
* VENCEDOR *

CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME R$ 1.550,00

Marca: Modilac                                            
Fabricante:  Modilac                                            
Modelo :  ET 108X 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS, MEDINDO 600x500x740mm (LxPxA)                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Toledo RUA ENGRACIA HEISS, 320 Fabiano Braulio Machado (61) 3273-1460 modilacdf@yahoo.com.br

08.368.875/0001-52 FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 1.712,00
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Marca: FORTLINE                                            
Fabricante:  FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA                                            
Modelo :  GENIUS 
Descrição:  1. Laterais e tampo inferior com 18mm de espessura, fundo com 10mm de espessura, em MDF ou MDP, revestido em ambas as faces por laminad
o melamínico de baixa pressão (BP) com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fit
a de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0mm. A montagem das 
peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem d
a altura de prateleiras a cada 6,5cm, com 6 pontos de apoio por prateleira; 2. Tampo em MDF ou MDP, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces p
or laminado melamínico de baixa pressão (BP) com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do ta
mpo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2,5mm. A fixação tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix; 3. 4 (quatro) prateleira internas 
móveis em MDF ou MDP, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão (BP) com espessura de 0,2mm, te
xturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes são encabeçados com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot
 melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm. A prateleira móvel será apoiada em 6 suportes tipo pinos metálicos; 4. 2 (duas) portas em MDF 
ou MDP, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão (BP) com espessura de 0,2mm, texturizado, semifo
sco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com ad
esivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0mm. O par de portas sustenta-se em seis dobradiças Top (3 por porta), em Zamak com acab
amento niquelado e fixação lateral com calço de 5mm altura, com abertura de até 270°. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos. A porta direita 84 Anexo I - Esp
ecificação Técnica do Mobiliário (1623752) SEI 024617/18-00.11 / pg. 41 85 possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 2 c
haves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 2 chapas metálicas 80x50x1,2mm. Ambas as portas são dotad
as de puxadores metálicos tipo "alça", com rosca interna M4 com acabamento em aço escovado. A fixação deve ser feita por dois parafusos; 5. Rodapé com 60
mm de altura em quadro de chapa de aço com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em t
inta epóxi pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. O rodapé é apoiado por 4 sapatas reguladoras de nível com base em poliesti
reno injetado de alto impacto, diâmetro de 38mm e parafuso M8 rosca métrica.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Simão AV ESTADOS UNIDOS, 1200 Wilhanes Barbosa dos Santos (63) 3216-2098 wilhanessantos@hotmail.com

32.918.377/0001-10 BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.900,00

Marca: Bradiv                                            
Fabricante:  Bradiv Ind. Com. Ltda                                            
Modelo :  ARMÁRIO 
Descrição:  ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, COR CINZA, ALTURA 1,60 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,50 
M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 INTERNAS REGULÁVEIS, TIPO BORDAS ARREDONDADAS A 180¨, MATERIAL PRATELEIRAS MDF                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília TR SIA TRECHO 2 LOTES 1090 E 1100, 1100 (61) 3234-0925 compras@bradiv.com.br

44.216.778/0001-08 RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 2.916,14

Marca: RIVERA                                            
Fabricante:  RIVERA                                            
Modelo :  arquivamento 
Descrição:  ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, COR CINZA, ALTURA 1,60 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,50 
M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 INTERNAS REGULÁVEIS, TIPO BORDAS ARREDONDADAS A 180¨, MATERIAL PRATELEIRAS MDF                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Araras ROD SP 191 KM 51,5, S/N (19) 3543-2300 queli@riveramoveis.com.br

00.616.615/0001-47 FUTURA INTERIORES E MOBILIARIO PANORAMICO LTDA R$ 20.000,00

Marca: Futura                                            
Fabricante:  Grupo Za.                                            
Modelo :  ft25 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO COM PORTAS, MEDINDO 900x500x1600mm (LxPxA)                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília SHC/SUL CL QUADRA 302-B BLOCO B LOJA, 22 (61) 2256-630 / (61) 2251-214

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 1.290,00

7 / 34 

Relatório Relatório. Banco de Preços. (0672506)         SEI 0000233-92.2020.6.02.8000 / pg. 37



Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Objeto: Registro de preços para aquisição eventual e futura de material permanente -
móveis para escritório, conforme especificações, detalhamentos e quantitativos
fixados no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante do Edital..

Descrição: ARMÁRIO ESTANTE - ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo:
0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em
MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM
MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita
de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no
mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de
espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1
mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo,
fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com
puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura
110¨ fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras
reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro
lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe
de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico
na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora).
Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT
NBR 13961:2010 Móveis para escritório Armários;

CatMat: 20591 - ARMÁRIO ESTANTE , ARMARIO TIPO ESTANTE NOME

Data: 16/12/2019 10:06

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:542019 / UASG:925129

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 80

Unidade: Unidade

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52
* VENCEDOR *

TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 970,00

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 
Descrição:  DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS. TERMOS DE HABILITAÇÃO CUMPRIDOS. ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,5
0 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, ta
mpo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo 
estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da p
eça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dob
radiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspen
sa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em
 perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 
1)-ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Ane
xo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Téc
nico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.           
                         

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

15.676.062/0001-95 CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME R$ 1.100,00

Marca: Modilac                                            
Fabricante:  MODILAC IND. E COM. DE MOVEIS LTDA                                            
Modelo :  ET 108X 
Descrição:  ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimen
to em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 m
m de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espes
sura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, d
upla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lad
o 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com f
uração para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapat
a niveladora). Conforme descrições anexo II                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Toledo RUA ENGRACIA HEISS, 320 Fabiano Braulio Machado (61) 3273-1460 modilacdf@yahoo.com.br

05.111.625/0001-44 MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA R$ 1.192,50
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MOVENORD                                            
Fabricante:  MOVENORD                                            
Modelo :  EPAA 
Descrição:  ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em lam
inado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espe
ssura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com 
fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2
 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro)
 prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para
 encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora
). Validade da proposta: 60 dias. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Pacatuba ROD CE 060, SN (85) 4006-0211 licitacao@movenord.com.br

06.983.736/0001-03 CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R$ 1.230,00

Marca: MIRANTI                                            
Fabricante:  MIRANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI                                            
Modelo :  SIAMPS 
Descrição:  ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimen
to em laminado melamínico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 m
m de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espes
sura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, d
upla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lad
o 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com f
uração para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapat
a niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens
 relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido 
a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Rec
ursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. ARMARIO MISTO ALTO Medindo: 0,90 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m
 (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo em 25 mm, corpo estruturado co
m chapas de 18 mm, portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do ta
mpo, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de no mínimo 18 mm com dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prat
a, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola. Na parte inferior uma prateleira interna com 25mm de espessura e 02 
(duas) portas de abrir com chapa de 18 mm de espessura com chaves escamoteavam. Na parte superior 04 (quatro) prateleiras, sendo 03 (três) reguláveis, toda
s com espessura de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Furação para encaixe
 de pino de fixação inclusive no fundo para apoiar a prateleira, alturas reguláveis com furações no sistema 32 e pinos em zamak. Montagem com uso de sistem
a pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata 
niveladora). Conforme descrições no Anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os ite
ns relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admiti
do a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. PROCEDÊNCIA NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60(NOVENTA) DIAS PRAZ
O DE ENTREGA: 35(TRINTA E CINCO) DIAS ÚTEIS GARANTIA DO BEM: 05(CINCO) ANOS. MONTAGEM E ENTREGA: SEM CUSTO PARA O ÓRGÃO TIPO: MOBILIÁRI
O MARCA: MIRANTI MODELO: SIAMPS                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul ESTRADA VALENTIN VENTURIN, 325A (54) 3203-2000 nildo@planejar.etc.br

27.790.405/0001-27 ADEQUA MOVEIS LTDA R$ 1.280,00

Marca: ADEQUA MÓVEIS                                            
Fabricante:  ADEQUA MÓVEIS                                            
Modelo :  LINHA EXECUTIVA REF.: 7002 
Descrição:  ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimen
to em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 m
m de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espes
sura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, d
upla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lad
o 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com f
uração para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapat
a niveladora). MARCA: ADEQUA MÓVEIS FABRICANTE: ADEQUA MÓVEIS MODELO: LINHA EXECUTIVA REF.: 7002                                    

Endereço: Telefone:
RUA OLHO D'AGUA, 22 (98) 3226-8787 / (98) 3245-3200

14.135.668/0001-50 DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME R$ 1.300,00

Marca: Bradiv                                            
Fabricante:  Bradiv Ind. Com. Ltda                                            
Modelo :  ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS 
Descrição:  ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimen
to em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 m
m de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espes
sura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, d
upla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lad
o 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com f
uração para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapat
a niveladora). Conforme descrições anexo II.                                    
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Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília QUADRA SIA TRECHO 2, S/N (61) 3044-6667 / (61) 3234-0925

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 1.300,00

Marca: USE MOVEIS                                            
Fabricante:  USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA                                            
Modelo :  RAVENA 
Descrição:  ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em Madeira com revesti
mento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 
2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de es
pessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 m
m, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110¨ fechamento automático de mola. De u
m lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas 
com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (
sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 13961:2010 Móveis para escritório Armários;                     
               

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
GO Goianira AV AV. COLOMBO BAIOCCHI FILHO, S/N (62) 3414-2100 contabilidade@centralmoveis.ind.br

03.759.756/0001-07 ROMAGGI SOLUCOES EM AMBIENTES LTDA - ME R$ 1.325,00

Marca: CADERODE                                            
Fabricante:  CADERODE                                            
Modelo :  600 OPERCIONAL 
Descrição:  ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimen
to em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 m
m de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espes
sura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, d
upla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lad
o 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com f
uração para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapat
a niveladora). Conforme descrições anexo II.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MA São Luís AVENIDA DOS HOLANDESES, LOTE 05, QUADRA 07, S/N (98) 3227-0230 / (98) 8813-5280 logus@elo.com.br

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP R$ 1.460,70

Marca: MILAN                                            
Fabricante:  MILANFLEX                                            
Modelo :  FOCUS 
Descrição:  ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS: Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestime
nto em laminado melamínico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 
mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de esp
essura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, 
dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um la
do 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com
 furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sap
ata niveladora). Conforme descrições anexas II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os it
ens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admiti
do a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.                                    

Endereço:
AV V, 675

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 1.777,00

Marca: 2P COM. E SERV.                                            
Fabricante:  HOMEOFFICE                                            
Modelo :  ARQ4 
Descrição:  ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimen
to em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR. Validade da proposta: 60 dias; Entrega: 35 dias uteis; garantia: 05 anos.                
                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254 MARIA DAS GRAÇAS (31) 3110-4028 2pcomerciodemoveis@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais R$ 1.502,00
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
9ª REGIÃO MILITAR 
Hospital Militar de Área de Campo Grande

Objeto: Aquisição de móveis planejados e mobiliários para o Hospital Militar de Área de
Campo Grande, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas.
Exclusivo para UASG de Campo Grande..

Descrição: MÓVEL MULTIUSO - ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS DE ABRIR
DIMENSÕES APROXIMADAS: 800X500X1600MM (L,P,A) Tampo em MDP, com
25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e
antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado
com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A
fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como
cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas em MDP, com 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O
bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de
poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt,
com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. O par de Portas
sustenta-se em seis dobradiças Top (3 por porta), em Zamak com acabamento
niquelado e fixa (DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL)

CatMat: 150466 - MÓVEL MULTIUSO , MÓVEL MULTIUSO NOME

Data: 11/12/2019 09:16

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:382019 / UASG:160143

Lote/Item: 2/11

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 90

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.340,00

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 
Descrição:  De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS DE ABRIR DIMENSÕES APROXIMADAS: 800X5
00X1600MM (L,P,A) Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em melaminico com espessura de 0,2 mm. Borda com fita de poliestireno com 2,5 m
m com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafuso
s ocultos tipo minifix. Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em melaminico com espessura de 0,2 mm, A borda com fita de poliestireno com 2,0
 mm de espessura mínima. O par de Portas sustenta-se em quatro dobradiças com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos. A porta 
direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente trava
da pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em PVC rígido. Corpo (02 la
terais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em melaminico com espessura de 0,2 mm, Os bordos a
parentes do conjunto são encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de p
rateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo do
brado, O Rodapé é apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Documentos à se
rem apresentados: Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e caso haja código de certificação
 do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica; Garantia de 24 (vinte e quatro) meses.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

03.842.600/0001-95
* VENCEDOR *

MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP R$ 1.502,00

Marca: FORTLINE                                            
Fabricante:  FORTLINE                                            
Modelo :  MILLUS 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS DE ABRIR DIMENSÕES: 800X500X1600MM (L,P,A) Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em mela
minico com espessura de 0,2 mm. Borda com fita de poliestireno com 2,5 mm com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/ c
orpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em m
elaminico com espessura de 0,2 mm, A borda com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima. O par de Portas sustenta-se em quatro dobradiças co
m abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompan
ham 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm. Ambas as por
tas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em PVC rígido. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) em MDP, com 18 mm d
e espessura, revestido em melaminico com espessura de 0,2 mm, Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de es
pessura mínima, As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. 
Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, O Rodapé é apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de a
ltura cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. MARCA: FORTLINE FABRICANTE: FORTLINE MODELO: MILLUS GARANTIA: 05 ANOS                           
         

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MS Campo Grande AV RICARDO BRANDAO, 1500 (67) 03382-2602

30.399.077/0001-47 WALDIR EIRAS MONPEAM JUNIOR 29786467809 R$ 1.840,00
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Marca: TOPMOBILLI                                            
Fabricante:  TOPMOBILLI                                            
Modelo :  PLANEJADOS 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS DE ABRIR DIMENSÕES APROXIMADAS: 800X500X1600MM (L,P,A) Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, rev
estido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha 
todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas 
e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas 
em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, 
e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesiv
o hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (3 por porta), em Zamak com acabam
ento niquelado e fixa (DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL)                                    

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais R$ 1.499,90

Órgão: JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - CE

Objeto: Registro de preços para aquisição de bens..

Descrição: DIVISÓRIA - ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS

CatMat: 150482 - DIVISÓRIA , DIVISÓRIA NOME

Data: 06/12/2019 10:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:462019 / UASG:90006

Lote/Item: /14

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 56

Unidade: Unidade

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.111.625/0001-44
* VENCEDOR *

MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA R$ 1.098,00

Marca: MOVENORD                                            
Fabricante:  MOVENORD                                            
Modelo :  EPAA 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS, MEDINDO NO MÍNIMO 800 (COMPRIMENTO) x 495 (PROFUNDIDADE) x 2000 mm (ALTURA) – c
onstituído em madeira prensada, painéis e prateleiras com 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor argila em amba
s as faces, bordas protegidas por perfil em PVC na mesma cor dos painéis. Tampo com 25mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico na co
r argila em ambas as faces, bordas frontais arredondadas a 180 graus em PVC maciço e demais bordas em PVC extrudado, ambos na mesma cor do tampo. 05 
prateleiras internas reguláveis, distribuídas a cada 32mm. Portas com mesmo acabamento das prateleiras e painéis. Chaves, fechaduras e dobradiças metálicas,
 e puxadores em forma de alça em metal maciço na cor prata. Base em aço tubular de seção retangular com 19 x 32 mm, com espessura de parede de no míni
mo 1,5 mm, dotada de sapatas reguladoras em polipropileno para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso. Garantia de 05 (cinco) anos co
ntra defeitos de fabricação, a partir do recebimento definitivo. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/20
10. CÓD. CATMAT: 150482. Validade da proposta: 60 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço e
stá incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto ofertado.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Pacatuba ROD CE 060, SN (85) 4006-0211 licitacao@movenord.com.br

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$ 1.439,30

Marca: Martinucci                                            
Fabricante:  Martinucci                                            
Modelo :  sw 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS, MEDINDO NO MÍNIMO 800 (COMPRIMENTO) x 495 (PROFUNDIDADE) x 2000 mm (ALTURA) – c
onstituído em madeira prensada, painéis e prateleiras com 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor argila em amba
s as faces, bordas protegidas por perfil em PVC na mesma cor dos painéis. Tampo com 25mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico na co
r argila em ambas as faces, bordas frontais arredondadas a 180graus em PVC maciço e demais bordas em PVC extrudado, ambos na mesma cor do tampo. 05 
prateleiras internas reguláveis, distribuídas a cada 32mm. Portas com mesmo acabamento das prateleiras e painéis. Chaves, fechaduras e dobradiças metálicas,
 e puxadores em forma de alça em metal maciço na cor prata. Base em aço tubular de seção retangular com 19x32mm, com espessura de parede de no mínimo
 1,5mm, dotada de sapatas reguladoras em polipropileno para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso. Garantia de no mínimo 05(cinco)a
nos.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
GO Goiânia AVENIDA CONTORNO, 1791 HELIO GERVÁSIO CINTRA (62) 3531-5611 santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

09.056.231/0001-91 APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$ 1.499,90
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Movenord                                            
Fabricante:  Movenord                                            
Modelo :  EPAA 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS, MEDINDO NO MÍNIMO 800 (COMPRIMENTO) x 495 (PROFUNDIDADE) x 2000 mm (ALTURA) – c
onstituído em madeira prensada, painéis e prateleiras com 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor argila em amba
s as faces, bordas protegidas por perfil em PVC na mesma cor dos painéis. Tampo com 25mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico na co
r argila em ambas as faces, bordas frontais arredondadas a 180 graus em PVC maciço e demais bordas em PVC extrudado, ambos na mesma cor do tampo. 05 
prateleiras internas reguláveis, distribuídas a cada 32mm. Portas com mesmo acabamento das prateleiras e painéis. Chaves, fechaduras e dobradiças metálicas,
 e puxadores em forma de alça em metal maciço na cor prata. Base em aço tubular de seção retangular com 19 x 32 mm, com espessura de parede de no míni
mo 1,5 mm, dotada de sapatas reguladoras em polipropileno para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso. Garantia de 05 (cinco) anos co
ntra defeitos de fabricação, a partir do recebimento definitivo. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/20
10. CÓD. CATMAT: 150482. Validade da Proposta: 60 dias.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Fortaleza AV BARAO DE STUDART, 741 (85) 3261-0664 iassete@iassete.com.br

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 1.500,00

Marca: 2P COM. E SERV.                                            
Fabricante:  HOMEOFFICE                                            
Modelo :  AA 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS, MEDINDO NO MÍNIMO 800 (COMPRIMENTO) x 495 (PROFUNDIDADE) x 2000 mm (ALTURA) – c
onstituído em madeira prensada, painéis e prateleiras com 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor argila em amba
s as faces, bordas protegidas por perfil em PVC na mesma cor dos painéis. Tampo com 25mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico na co
r argila em ambas as faces, bordas frontais arredondadas a 180 graus em PVC maciço e demais bordas em PVC extrudado, ambos na mesma cor do tampo. 05 
prateleiras internas reguláveis, distribuídas a cada 32mm. Portas com mesmo acabamento das prateleiras e painéis. Chaves, fechaduras e dobradiças metálicas,
 e puxadores em forma de alça em metal maciço na cor prata. Base em aço tubular de seção retangular com 19 x 32 mm, com espessura de parede de no míni
mo 1,5 mm, dotada de sapatas reguladoras em polipropileno para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso. Validade da Proposta: 60 dias;
 Entrega: 30 dias corridos; Garantia: minimo de 05 anos.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254 MARIA DAS GRAÇAS (31) 3110-4028 2pcomerciodemoveis@gmail.com

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME R$ 1.930,00

Marca: BORTOLINI                                            
Fabricante:  BORTOLINI                                            
Modelo :  AREX 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS: MEDINDO NO MÍNIMO 800 (COMPRIMENTO) x 495 (PROFUNDIDADE) x 2000 mm (ALTURA) – c
onstituído em madeira prensada, painéis e prateleiras com 18mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor argila em amba
s as faces, bordas protegidas por perfil em PVC na mesma cor dos painéis. Tampo com 25mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico na co
r argila em ambas as faces, bordas frontais arredondadas a 180 graus em PVC maciço e demais bordas em PVC extrudado, ambos na mesma cor do tampo. 05 
prateleiras internas reguláveis, distribuídas a cada 32mm. Portas com mesmo acabamento das prateleiras e painéis. Chaves, fechaduras e dobradiças metálicas,
 e puxadores em forma de alça em metal maciço na cor prata. Base em aço tubular de seção retangular com 19 x 32 mm, com espessura de parede de no míni
mo 1,5 mm, dotada de sapatas reguladoras em polipropileno para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso. Garantia de no mínimo 05 (cin
co) anos, a partir do recebimento definitivo. Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13961/2010. CÓD. CATMAT
: 150482 Marca: BORTOLINI Fabricante: BORTOLINI Modelo / Versão: AREX                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
CE Caucaia RUA DOIS, 351 (85) 3342-7770 bortolibra@ig.com.br

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.071,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
Campus Imperatriz

Objeto: Registro de Preços para a eventual contratação de empresa especializada em
fornecimento, por demanda, de mobiliários para escritório para o Instituto
Federal do Maranhão Campus Imperatriz, conforme as especificações e
quantidades constantes neste Termo de Referência de acordo com a Lei nº
8.666/1993 e suas alterações..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ALTO DE 02 PORTAS - MEDINDO:
800X500X1600MM

CatMat: 150481 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO , ARMÁRIO ESCRITÓRIO NOME

Data: 17/02/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:158294

Lote/Item: 2/45

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 338

Unidade: Unidade

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 800,00
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Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 
Descrição:  ITEM 45 – ARMÁRIO ALTO DE 02 PORTAS - MEDINDO: 800X500X1600MM. Composta por: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espe
ssura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt
-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda
s de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utlizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 3 prat
eleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acab
amento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiadas por meio de cunha plastica contendo tambor minifix no interior, para aper
to de minifix fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MD
P, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espe
ssura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 d
obras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base p
or meio de bucha metálica. Estamos de acordo com o edital e seus anexos.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

13.653.008/0001-07
* VENCEDOR *

AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 1.071,00

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                                            
Modelo :  CERTIFICADA 
Descrição:  Composta por: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em 
ambas as faces, bordas de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revesti
da em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Siste
ma de fixação utlizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 3 prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em lami
nado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
, apoiadas por meio de cunha plastica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço, c
om opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pre
ssão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertur
a da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travame
nto das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R FORTALEZA, 862-A (54) 02102-8297 contabilidade@todeschinisa.com.br

Preço (Compras Governamentais) 8: Mediana das Propostas Finais R$ 1.390,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior do Trabalho 
2ª Região/SP

Objeto: Aquisição de mobiliário..

Descrição: BALCÃO - ARMÁRIO ALTO - PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas
dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura).

CatMat: 116700 - BALCÃO , BALCAO MADEIRA NOME

Data: 05/02/2020 11:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1072019 / UASG:80010

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: Unidade

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.224.238/0001-50 FRANO INDUSTRIA EIRELI R$ 699,00

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  FRANO                                            
Modelo :  F102 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO - PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura).                           
         

Endereço: Telefone: Emai l :
R WALLY EMILIA MOHR, 50 (47) 3370-1394 wilson@frano.com.br

21.306.287/0001-52
* VENCEDOR *

TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 710,00
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Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 
Descrição:  DE ACORDO COM O EDITAL E ANEXOS. TERMOS DE HABILITAÇÃO CUMPRIDOS. ARMÁRIO ALTO – PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, na
s dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura), com as seguintes características: • Laterais, tampo inferior e portas constituídas em madeira 
aglomerada de alta densidade de 20mm de espessura, com tratamento antibactericida contra cupins e fungos; • Revestimento interno e externo, em laminado 
melamínico de alta pressão na cor argila, colado e prensado a quente; • Tampo constituído em madeira aglomerada de alta densidade de 25mm de espessura, c
om tratamento antibactericida contra cupins e fungos, com bordas frontais arredondadas a 180º em perfil de PVC maciço com 25mm de espessura na cor da lâ
mina, e bordas laterais e posteriores retas em ABS, espessura de 2mm, colado à quente, padrão hot-melt, na mesma cor e padrão do revestimento. • Laterais co
m bordas retas em ABS, espessura de 2mm, colado à quente, padrão hot-melt, na mesma cor e padrão do revestimento; • Fundo em aglomerado de 12 mm de e
spessura, revestido em laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, fixado ao tampo, laterais e base com mini fix, com travamento interno em cha
pa de aço pintadas em epóxi; • Duas portas de abrir em ângulo de 90°; • Niveladores metálicos cromados sextavados com eixo central com parafuso M8x60, zin
cados, possibilitando variação e ajuste na altura; • Dobradiças e fechaduras de cilindro em aço; • Puxadores em alumínio injetado na cor da lâmina; • Três pratele
iras internas reguláveis, em madeira aglomerada de alta densidade, com espessura de 20mm, revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, 
fixadas por meio de suportes metálicos de apoio. Regulagem da altura das prateleiras em toda a lateral do armário, com passos de, no máximo, 50mm; • Base d
e aço (ABNT 1010/1020), com seção de no mínimo 20x30mm e espessura de 2mm, na cor da lâmina; • Todos os parafusos deverão ser fixados em buchas me
tálicas, não podendo haver parafusos fixados diretamente na madeira aglomerada; • Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de 
processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó na cor da lâmina com secagem em estufa a 220°C.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

06.983.736/0001-03 CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R$ 790,00

Marca: MIRANTI                                            
Fabricante:  Miranti Móveis para Escritório Ltda                                            
Modelo :  SIAMP 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO – PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura), com as segui
ntes características: • Laterais, tampo inferior e portas constituídas em madeira aglomerada de alta densidade de 20mm de espessura, com tratamento antibact
ericida contra cupins e fungos; • Revestimento interno e externo, em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, colado eprensado a quente; • Tampo co
nstituído em madeira aglomerada de alta densidade de 25mm de espessura, com tratamento antibactericida contra cupins e fungos, com bordas frontais arred
ondadas a 180º em perfil de PVC maciço com 25mm de espessura na cor da lâmina, e bordas laterais e posteriores retas em ABS, espessura de 2mm, colado à 
quente, padrão hot-melt, na mesma cor e padrão do revestimento. • Laterais com bordas retas em ABS, espessura de 2mm, colado à quente, padrão hot-melt, na 
mesma cor e padrão do revestimento; • Fundo em aglomerado de 12 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces,
 fixado ao tampo, laterais e base com mini fix, com travamento interno em chapa de aço pintadas em epóxi; • Duas portas de abrir em ângulo de 90°; • Nivelador
es metálicos cromados sextavados com eixo central com parafuso M8x60, zincados, possibilitando variação e ajuste na altura; • Dobradiças e fechaduras de cili
ndro em aço; • Puxadores em alumínio injetado na cor da lâmina; • Três prateleiras internas reguláveis, em madeira aglomerada de alta densidade, com espessur
a de 20mm, revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, fixadas por meio de suportes metálicos de apoio. Regulagem da altura das pratel
eiras em toda a lateral do armário, com passos de, no máximo, 50mm; • Base de aço (ABNT 1010/1020), com seção de no mínimo 20x30mm e espessura de 2
mm, na cor da lâmina; • Todos os parafusos deverão ser fixados em buchas metálicas, não podendo haver parafusos fixados diretamente na madeira aglomera
da; • Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó na cor da lâ
mina com secagem em estufa a 220°C. Procedência Nacional Validade da Proposta: 60(sessenta) dias. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Garantia: 05(cinco) an
os. Montagem e Entrega: Sem custo para o órgão Tipo: Mobiliário Marca: Miranti Modelo: SIAMP Fabricante: Miranti Móveis para Escritório Ltda                              
      

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul ESTRADA VALENTIN VENTURIN, 325A (54) 3203-2000 nildo@planejar.etc.br

28.265.790/0001-56 AMARILDO ALVES PAIXAO R$ 900,00

Marca: AMARILDO A PAIXÃO                                            
Fabricante:  AMARILDO A PAIXÃO                                            
Modelo :  AMARILDO A PAIXÃO 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO - PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura).                           
         

Endereço: Telefone: Emai l :
QUADRA SAAN QUADRA 2, 415 (74) 9949-7108 duducardoso3@hotmail.com

28.423.151/0001-71 MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP R$ 1.340,00

Marca: FORTLINE                                            
Fabricante:  FORTLINE                                            
Modelo :  MILLUS 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO – PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura), com as segui
ntes características: • Laterais, tampo inferior e portas constituídas em madeira aglomerada de alta densidade de 20mm de espessura, com tratamento antibact
ericida contra cupins e fungos; • Revestimento interno e externo, em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, colado e prensado a quente; • Tampo c
onstituído em madeira aglomerada de alta densidade de 25mm de espessura, com tratamento antibactericida contra cupins e fungos, com bordas frontais arre
dondadas a 180º em perfil de PVC maciço com 25mm de espessura na cor da lâmina, e bordas laterais e posteriores retas em ABS, espessura de 2mm, colado à
 quente, padrão hot-melt, na mesma cor e padrão do revestimento. • Laterais com bordas retas em ABS, espessura de 2mm, colado à quente, padrão hot-melt, na
 mesma cor e padrão do revestimento; • Fundo em aglomerado de 12 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces
, fixado ao tampo, laterais e base com mini fix, com travamento interno em chapa de aço pintadas em epóxi; • Duas portas de abrir em ângulo de 90°; • Nivelado
res metálicos cromados sextavados com eixo central com parafuso M8x60, zincados, possibilitando variação e ajuste na altura; • Dobradiças e fechaduras de cil
indro em aço; • Puxadores em alumínio injetado na cor da lâmina; • Três prateleiras internas reguláveis, em madeira aglomerada de alta densidade, com espessu
ra de 20mm, revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, fixadas por meio de suportes metálicos de apoio. Regulagem da altura das pratel
eiras em toda a lateral do armário, com passos de, no máximo, 50mm; • Base de aço (ABNT 1010/1020), com seção de no mínimo 20x30mm e espessura de 2
mm, na cor da lâmina; • Todos os parafusos deverão ser fixados em buchas metálicas, não podendo haver parafusos fixados diretamente na madeira aglomera
da; • Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó na cor da lâ
mina com secagem em estufa a 220°C.                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: Telefone: Emai l :
R JOSE PELOSINI, 77 (11) 2534-0522 mobiliare@mobiliare.com.br

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP R$ 1.440,00

Marca: MILAN                                            
Fabricante:  MILANFLEX                                            
Modelo :  FOCUS 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO – PRATELEIRA (CÓD.: AA1): Conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura), com as segui
ntes características: • Laterais, tampo inferior e portas constituídas em madeira aglomerada de alta densidade de 20mm de espessura, com tratamento antibact
ericida contra cupins e fungos; • Revestimento interno e externo, em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, colado e prensado a quente; • Tampo c
onstituído em madeira aglomerada de alta densidade de 25mm de espessura, com tratamento antibactericida contra cupins e fungos, com bordas frontais arre
dondadas a 180º em perfil de PVC maciço com 25mm de espessura na cor da lâmina, e bordas laterais e posteriores retas em ABS, espessura de 2mm, colado à
 quente, padrão hot-melt, na mesma cor e padrão do revestimento. • Laterais com bordas retas em ABS, espessura de 2mm, colado à quente, padrão hot-melt, na
 mesma cor e padrão do revestimento; • Fundo em aglomerado de 12 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces
, fixado ao tampo, laterais e base com mini fix, com travamento interno em chapa de aço pintadas em epóxi; • Duas portas de abrir em ângulo de 90°; • Nivelado
res metálicos cromados sextavados com eixo central com parafuso M8x60, zincados, possibilitando variação e ajuste na altura; • Dobradiças e fechaduras de cil
indro em aço; • Puxadores em alumínio injetado na cor da lâmina; • Três prateleiras internas reguláveis, em madeira aglomerada de alta densidade, com espessu
ra de 20mm, revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, fixadas por meio de suportes metálicos de apoio. Regulagem da altura das pratel
eiras em toda a lateral do armário, com passos de, no máximo, 50mm; • Base de aço (ABNT 1010/1020), com seção de no mínimo 20x30mm e espessura de 2
mm, na cor da lâmina; • Todos os parafusos deverão ser fixados em buchas metálicas, não podendo haver parafusos fixados diretamente na madeira aglomera
da; • Todas as partes metálicas deverão ser tratadas contra ferrugem através de processo de fosfatização e receber pintura eletrostática em epóxi-pó na cor da lâ
mina com secagem em estufa a 220°C.                                    

Endereço:
AV V, 675

15.676.062/0001-95 CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME R$ 2.000,00

Marca: Modilac                                            
Fabricante:  Modilac                                            
Modelo :  ET-1031 ABNT-108X 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO - PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura).                           
         

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Toledo RUA ENGRACIA HEISS, 320 Fabiano Braulio Machado (61) 3273-1460 modilacdf@yahoo.com.br

14.135.668/0001-50 DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME R$ 2.500,00

Marca: Divcapital                                            
Fabricante:  Divcapital Comercio de divisórias Ltda                                            
Modelo :  ARMÁRIO ALTO 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO - PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura).                           
         

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília QUADRA SIA TRECHO 2, S/N (61) 3044-6667 / (61) 3234-0925

18.159.148/0001-39 GONJES EDIFICACOES E COMERCIO LTDA - ME R$ 3.354,70

Marca: CASTINNI                                            
Fabricante:  CASTINNI                                            
Modelo :  CASTINNI 
Descrição:  ARMÁRIO ALTO - PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura).                           
         

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Jandira R SAO BERNARDO DO CAMPO, 309 (11) 4163-1400 contato@jrrdcontabilidade.com.br

32.916.828/0001-80 NASCIMENTO & ABREU COMERCIAL SERVICOS E INSTALACOE R$ 5.200,00

Marca: N.S                                            
Fabricante:  NASCIMENTO                                            
Modelo :  ESPECIAL 
Descrição:  Descrição: ARMÁRIO ALTO - PRATELEIRA (CÓD.: AA1), conforme desenho, nas dimensões 0,80 x 0,50 x 1,60m (largura x profundidade x altura).        
                            

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA LUCA DI TOMME, 153 (11) 2337-4335 niltonlara@contabillara.com.br

Item 2: Armário baixo com 01 prateleira regulável, 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo. R$ 563,58
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 428,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
Campus Imperatriz

Objeto: Registro de Preços para a eventual contratação de empresa especializada em
fornecimento, por demanda, de mobiliários para escritório para o Instituto
Federal do Maranhão Campus Imperatriz, conforme as especificações e
quantidades constantes neste Termo de Referência de acordo com a Lei nº
8.666/1993 e suas alterações..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO BAIXO DE 01 PORTA MEDINDO:
450X740X600MM

CatMat: 150481 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO , ARMÁRIO ESCRITÓRIO NOME

Data: 17/02/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:158294

Lote/Item: 2/43

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 23

Unidade: Unidade

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 400,00

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 
Descrição:  ITEM 43 - ARMÁRIO BAIXO DE 01 PORTA MEDINDO: 450X740X600MM. Composta por: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessur
a, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo PS 2mm de espessura
, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão tex
turizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utlizando cavilha
s, buchas plásticas e minifix. Configurado com 01 prateleira confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa press
ão texturizado em ambas as faces, borda de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiada por meio de cunha plástica contendo tam
bor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 01 Porta confeccionada em M
DP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda de PS 0,7 mm de espessura, colada a qu
ente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totaliza
ndo altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento da porta por fechadura. Utiliza de sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. E
stamos de acordo com o edital e seus anexos.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

13.653.008/0001-07
* VENCEDOR *

AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 428,00

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                                            
Modelo :  CERTIFICADA 
Descrição:  Composta por: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em 
ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo PS 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada e
m MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7 mm d
e espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utlizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 01 prateleira confeccio
nada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda de PS 0,7 mm de espessura, 
colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiada por meio de cunha plástica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do 
armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 01 Porta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de b
aixa pressão texturizado em ambas as faces, borda de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta 
em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento da port
a por fechadura. Utiliza de sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R FORTALEZA, 862-A (54) 02102-8297 contabilidade@todeschinisa.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 628,00

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades Armário baixo com 01 prateleira regulável, 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo.
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
Campus Imperatriz

Objeto: Registro de Preços para a eventual contratação de empresa especializada em
fornecimento, por demanda, de mobiliários para escritório para o Instituto
Federal do Maranhão Campus Imperatriz, conforme as especificações e
quantidades constantes neste Termo de Referência de acordo com a Lei nº
8.666/1993 e suas alterações..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO BAIXO DE 02 PORTAS DIMENSÕES
GERAIS : 800X500X740MM

CatMat: 150481 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO , ARMÁRIO ESCRITÓRIO NOME

Data: 17/02/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:158294

Lote/Item: 2/48

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 164

Unidade: Unidade

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 450,00

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 
Descrição:  ITEM 48 - ARMÁRIO BAIXO DE 02 PORTAS – DIMENSÕES GERAIS: 800X500X740MM – COMPOSTA POR: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 2
5mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 2 mm de espessura, colada a quente pel
o sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces, bordas de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utlizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configur
ado com 1 prateleira confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bord
as com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiada por meio de cunha plastica contendo tambor minifix no interio
r, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço, com opção de 3 tipos de altura. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18
mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, co
lada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90
° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio d
e bucha metálica. Estamos de acordo com o edital e seus anexos.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

13.653.008/0001-07
* VENCEDOR *

AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 628,00

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                                            
Modelo :  CERTIFICADA 
Descrição:  COMPOSTA POR: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado e
m ambas as faces, bordas de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, rev
estida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Si
stema de fixação utlizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 1 prateleira confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em lam
inado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-mel
t, apoiada por meio de cunha plastica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço, co
m opção de 3 tipos de altura. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em a
mbas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. P
uxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por um
a única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R FORTALEZA, 862-A (54) 02102-8297 contabilidade@todeschinisa.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 4 Melhores Propostas Finais R$ 513,78

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

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos para os almoxarifados do Hospital
Universitário de Brasília, referente ao pregão 093/2019..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP,
QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE
PRATELEIRAS 2 UN, LARGURA 80 CM, ALTURA 740 MM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES, PROFUNDIDADE
50CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR
CARVALHO MALVA, MATERIAL BASE AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS, TIPO
BAIXO, ESPESSURA TAMPO 25 MM

Data: 12/02/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:932019 / UASG:155009

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

U F : DF
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CatMat: 458657 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP QUANTIDADE PORTAS 2
UN MATERIAL PORTA MADEIRA MDP QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN
LARGURA 80 CM ALTURA 740 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM
FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES PROFUNDIDADE 50 CM
ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO COR CARVALHO
MALVA MATERIAL BASE AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS TIPO BAIXO
ESPESSURA TAMPO 25 MM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.315.298/0001-12
* VENCEDOR *

D. H. F. FRANQUI EIRELI - ME R$ 480,00

Marca: PANDIN                                            
Fabricante:  PANDIN                                            
Modelo :  ARENA PE AÇO MOD ANN702 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R ARMANDO FREDERICO RENGANESCHI, 148 DHEYNE (19) 3224-1965 comercialdhfme@gmail.com

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E R$ 485,10

Marca: Martinucci                                            
Fabricante:  Martinucci                                            
Modelo :  sw 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone:
GO Goiânia R 68, 643 MARCOS ANTONIO GOMES (62) 3531-5700

04.491.989/0001-34 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP R$ 500,00

Marca: Universal Office                                            
Fabricante:  Universal Office                                            
Modelo :  Attractive 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. razo de garantia: mínino de 2 anos ENTREGA: 30 DIAS PROCEDENCIA : NACIO
NAL                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
PR Toledo AVENIDA EGYDIO GERONYMO MUNARETTO, 3099 (45) 3379-1891

18.719.543/0001-29 CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME R$ 590,00

Marca: LOVATH MOVEIS                                            
Fabricante:  LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA                                            
Modelo :  LINHA COORPORATIVA 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
ST SCIA Quadra 14, 18 Hallisson de Oliveira (64) 3797-2169 suprimentos@construtexbrasil.com.br

17.344.993/0001-11 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME R$ 693,00
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Marca: MARTINUCCI                                            
Fabricante:  MARTINUCCI                                            
Modelo :  SW2AB0874 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
GO Goiânia R DAS CAMPINAS, 300 (62) 3597-3523 kmoveis2012@hotmail.com

10.214.272/0001-48 EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA - ME R$ 695,00

Marca: OFFICEMAX                                            
Fabricante:  OFFICEMAX                                            
Modelo :  OFFICEMAX 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília QUADRA QUADRA, 06 (61) 3375-5500 edytudoferragens@hotmail.com

15.676.062/0001-95 CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME R$ 699,00

Marca: MODILAC                                            
Fabricante:  MODILAC                                            
Modelo :  ET 105X 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Toledo RUA ENGRACIA HEISS, 320 Fabiano Braulio Machado (61) 3273-1460 modilacdf@yahoo.com.br

08.992.442/0001-73 AMPLIAR AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - EPP R$ 740,00

Marca: AMPLIAR                                            
Fabricante:  AMPLIAR                                            
Modelo :  ARMARIO BAIXO DE 2 PORTAS 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Demais especificações conforme contido no termo de referencia. Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília Q SHN QUADRA 1 CONJUNTO A BLOCO D SALA, 1505 (61) 8453-1904 ampliarambientes@gmail.com

01.002.812/0001-39 S H V INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$ 800,00

Marca: SHV                                            
Fabricante:  shv moveis                                            
Modelo :  AB 001 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
GO Formosa AV LAGOA FEIA, 520 (61) 3642-2957 / (61) 3642-4624 shvmoveis@gmail.com

72.426.141/0001-81 FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS LTDA - ME R$ 810,00
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Marca: Florianrius                                            
Fabricante:  Fortline                                            
Modelo :  Armário Baixo 02 Portas 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
RJ Rio de Janeiro R ACRE, 90 (21) 2234-7481

08.291.416/0001-18 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 880,00

Marca: MÓVEIS NOROESTE                                            
Fabricante:  MÓVEIS NOROESTE                                            
Modelo :  MÓVEIS NOROESTE 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília AREA ADE 402 CONJUNTO 3, 15 (61) 3399-7884 ncscomercio@gmail.com

32.501.869/0001-06 FABIANO BARBOSA DE MIRANDA 79745300306 R$ 1.130,00

Marca: Martinucci                                            
Fabricante:  Martinussi                                            
Modelo :  Armsw80 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. Prazo de garantia: mínimo de 2 anos.                                    

Endereço:
,

12.991.409/0001-04 BALI CONSTRUCAO LTDA - ME R$ 1.301,96

Marca: Marzo Vitorino                                            
Fabricante:  Marzo Vitorino                                            
Modelo :  Linha IP Cód.: 050005015 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dim
ensões: largura 800mm x profundidade 500mm x altura 740mm. Cor Bege clara. DECLARO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFE
RTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTO
S E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra 
incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que 
direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão.Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição
 em órgão competente.Prazo de Garantia: 24 (vinte e quatro) meses, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE.Prazo de Entre
ga: 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA.Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua a
presentação. Procedência: Nacional. Marca: Marzo Vitorino. Fabricante: Marzo Vitorino. Modelo: Linha IP Cód.: 050005015.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP Paulínia AV ARISTOTELES COSTA, 595 Adauto César Rodrigues (19) 3244-9384 bali.eliana@hotmail.com

10.438.511/0001-43 INDUSTRIA DE MOVEIS E TRANSPORTADORA MBL LTDA R$ 2.000,00
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Marca: MBL                                            
Fabricante:  MBL                                            
Modelo :  ARMARIO BAIXO 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento da                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R CORONEL TAMARINDO, 2843 (16) 3705-4651/ (16) 3017-2021 difranca2016@bol.com.br

25.091.198/0001-97 GLEISON GUIMARAES CAETANO EIRELI - ME R$ 7.000,00

Marca: GPLAN                                            
Fabricante:  GPLAN                                            
Modelo :  GP07 
Descrição:  Armário baixo de 2 portas com tampo confeccionado em MDF, de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão. Caixaria toda confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabam
ento de borda do tampo e caixaria em fita PVC. Configurado com 1 prateleira confeccionado em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamíni
co de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC, com opção de 3 tipos de altura. 2 portas confeccionadas em MDF, de 18mm de esp
essura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com acabamento de PVC. Dobradiças baixas de abertura da porta em 
110°. Puxadores metálicos e travamento das portas por uma única fechadura com chaves. Sapatas                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
QUADRA 34 CONJUNTO B LOTE, 03 (61) 3568-2100 destake.contabilidade@yahoo.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 527,87

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
22 Batalhão de Infantaria

Objeto: Aquisição de material permanente..

Descrição: ARMÁRIO - ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2
UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES AÇO ESCOVADO E CHAVES,
ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR MARFIM
PÉROLA, ALTURA 0,72 M, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,50 M,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NIVELADORES DE PISO, QUANTIDADE
PRATELEIRAS 1 UN, MATERIAL BASE AÇO, ESPESSURA 18 MM

CatMat: 372953 - ARMÁRIO, MDF, BAIXO, 2 UN, COM PUXADORES AÇO ESCOVADO E
CHAVES, LAMINADO MELAMÍNICO, MARFIM PÉROLA, 0,72 M, 0,80 M, 0,50 M,
COM NIVELADORES DE PISO, 1 UN, AÇO, 18 MM

Data: 28/01/2020 08:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102019 / UASG:160547

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: Unidade

U F : TO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.313.649/0001-23
* VENCEDOR *

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 450,00

Marca: NOBRE                                            
Fabricante:  NOBRE MOVEIS                                            
Modelo :  ARMARIO BAIXO 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações
 a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resis
tência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno
 semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas 
a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fi
xado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de
 abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura.                                    

Endereço:
,

19.681.524/0001-13 S. R. F SANTOS - ME R$ 460,00
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Marca: ADEQUA MÓVEIS                                            
Fabricante:  ADEQUA MÓVEIS                                            
Modelo :  LINHA EXECUTIVA 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações
 a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resis
tência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno
 semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas 
a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fi
xado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de
 abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone:
MA Paço do Lumiar AVENIDA SAO MARCOS, 07 Francisco Coelho Marques (98) 3226-8787

24.889.931/0001-50 STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME R$ 498,00

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI                                            
Modelo :  90503 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO AVANTTI- 90503 ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas 
e tampo, conforme especificações a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em 
laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas
 protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro co
m raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito 
na montagem das peças; Possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento d
a fechadura. Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura.                                    

Endereço: Telefone:
R FRANCISCO RIBAS, 1148 (42) 9919-6006 / (42) 3224-0006

24.419.569/0001-54 PENNTAXY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$ 498,67

Marca: GW                                            
Fabricante:  GW                                            
Modelo :  LEX 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações
 a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resis
tência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno
 semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas 
a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fi
xado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de
 abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV SANTANA, 719 Wellyngton Bassi (19) 3044-9175 contato@penntaxy.com.br

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI R$ 557,07

Marca: D.SOUZA                                            
Fabricante:  D.SOUZA                                            
Modelo :  D.SOUZA 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações
 a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resis
tência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno
 semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas 
a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fi
xado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de
 abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura. *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital vali
dade da proposta 60 dias, *marca/fabricante *D.SOUZA                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R PROF ALDO LOCATELLI, 355 LUCAS (11) 2589-0189 ataias.serv@gmail.com

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP R$ 558,00

Marca: MILAN                                            
Fabricante:  MILANFLEX                                            
Modelo :  FOCUS 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm. Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificaçõe
s a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resi
stência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestiren
o semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, colada
s a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui 
fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas 
de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura.                                    

Endereço:
AV V, 675
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08.140.005/0001-21 VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP R$ 592,00

Marca: IDEAL METALÚRGICA                                            
Fabricante:  IDEAL METALÚRGICA                                            
Modelo :  ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações
 a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resis
tência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno
 semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas 
a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fi
xado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de
 abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
TO Palmas QUADRA 1112 SUL ALAMEDA 07 QI J LT 01 SALA 02, S/N William Correia da Silva (63) 3215-5717 jeova@vitrinepalmas.com.br

30.834.830/0001-85 RENATO FONTANA 00576582000 R$ 4.000,00

Marca: MARZO VITORINO                                            
Fabricante:  MARZO VITORINO                                            
Modelo :  IMPERA PREMIUM 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO Medidas: 800x478x740mm Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações
 a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resis
tência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno
 semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas 
a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fi
xado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de
 abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R PEDRO LIED, 1122 RENATO (55) 3313-1548 rf.licita@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais R$ 510,00

Órgão: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL 
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

Objeto: Aquisição e montagem de móveis e eletrodomésticos, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP,
QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP,
REVESTIMENTO LAMINADO TEXTURIZADO, LARGURA 800 MM, ALTURA
1100 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO
MELAMÍNICO, COR BEGE, MATERIAL BASE MDP, TIPO BAIXO

CatMat: 458307 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP QUANTIDADE
PRATELEIRAS 3 UN MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP REVESTIMENTO
LAMINADO TEXTURIZADO LARGURA 800 MM ALTURA 1100 MM
PROFUNDIDADE 500 MM ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO
MELAMÍNICO COR BEGE MATERIAL BASE MDP TIPO BAIXO

Data: 20/12/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:362019 / UASG:393001

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/12/2019 07:45

Homologação: 30/12/2019 17:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 84

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52
* VENCEDOR *

TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 488,09
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Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 
Descrição:  De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ARMÁRIO BAIXO COR CINZA MATRIX. Armário duas portas com tampo superior 
e rodapé metálico. a) Tampo em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina de 25mm de espessura revesti
do com laminado melamínico de baixa pressão ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 3,0mm na parte frontal e nas demais arestas com fita de bo
rda de PVC de 1,5mm com alta resistência a impactos na cor do laminado. b) Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper c
om partículas de granulometria fina de 18mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza matrix, enca
beçado com fita de borda PVC com espessura 0,4mm de alta resistência a impactos. c) Portas em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper co
m partículas de granulometria fina de 18mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces com fita de borda PVC co
m espessura 0,4mm altamente resistente a impactos na cor do laminado, com dobradiça em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-on, regula
gem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao 
móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. d) Tranca das portas com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de
 parafusos auto-arraxante para madeira, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de prot
eção em polietileno injetado. Chave com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. e) P
uxadores tipo aleta em aço inox, com sapatas de acabamento entre móvel e puxador também em forma curva acompanhando o design do mesmo, injetado em
 polietileno. Fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplásticos em aço cementado com cabeça flangeada e com tratamento de zincagem. f) Armári
o com fundo inteiriço, sem divisão central e prateleira em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina de 18
mm de espessura revestido com laminado melamínico em ambas as faces nas cores cinza matrix ou preto encabeçadas com fita de borda PVC 0,4 mm de espe
ssura altamente resistente a impactos. g) Rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 20x50mm com tratamento anti-corrosivo fosfatizante, pintura epóxi e sec
agem em estufa com sapata reguladora de nível com rosca M6 em forma octogonal. Dimensões: Comprimento mínimo = 90cm ( variação máxima de 2cm) Pro
fundidade mínima = 50cm (variação máxima de 2cm) Altura mínima = 73cm ( variação máxima de 2cm) Apresentar Garantia contra defeitos de fabricação não i
nferior a um ano, contado a partir do recebimento definitivo. Apresentar para este item certificado de conformidade de produto da ABNT ou de laboratório acred
itado pelo INMERO de acordo com a norma NBR 13961:2010                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

15.676.062/0001-95 CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME R$ 500,00

Marca: MODILAC                                            
Fabricante:  Modilac IND. E COM. DE MOVEIS LTDAC                                            
Modelo :  ET 105X 
Descrição:  Armário baixo COR CINZA MATRIX Armário duas portas com tampo superior e rodapé metálico. a) Tampo em madeira aglomerada com resina fen
ólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina de 25mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão ambas as faces, enca
beçado com fita de borda PVC 3,0mm na parte frontal e nas demais arestas com fita de borda de PVC de 1,5mm com alta resistência a impactos na cor do lami
nado. b) Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica do &#1048991;po okasuper com par&#1048993;culas de granulometria fina de 18mm 
de espessura reves&#1048991;do com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza matrix, encabeçado com fita de borda PVC com 
espessura 0,4mm de alta resistência a impactos. c) Portas em madeira aglomerada com resina fenólica do &#1048991;po okasuper com par&#1048993;culas d
e granulometria fina de 18mm de espessura reves&#1048991;do com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces com fita de borda PVC com e
spessura 0,4mm altamente resistente a impactos na cor do laminado, com dobradiça em aço de alta resistência, automá&#1048991;ca com tecnologia Snap-on
, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabame
nto ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. d) Tranca das portas com trinco metálico na porta esquerda, fixado atr
avés de parafusos auto-arraxante para madeira, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plás&#1048991;
ca externa de proteção em polie&#1048991;leno injetado. Chave com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja re&#1048991;rada, e mini
mizar choques acidentais ao usuário. e) Puxadores &#1048991;po aleta em aço inox, com sapatas de acabamento entre móvel e puxador também em forma cu
rva acompanhando o design do mesmo, injetado em polie&#1048991;leno. Fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplás&#1048991;cos em aço c
ementado com cabeça flangeada e com tratamento de zincagem. f) Armário com fundo inteiriço, sem divisão central e prateleira em madeira aglomerada com r
esina fenólica do &#1048991;po okasuper com par&#1048993;culas de granulometria fina de 18mm de espessura reves&#1048991;do com laminado melamí
nico em ambas as faces nas cores cinza matrix ou preto encabeçadas com fita de borda PVC 0,4 mm de espessura altamente resistente a impactos. g) Rodapé 
metálico em tubo de aço SAE 1020 20x50mm com tratamento an&#1048991;-corrosivo fosfa&#1048991;zante, pintura epóxi e secagem em estufa com sapat
a reguladora de nível com rosca M6 em forma octogonal. Dimensões: Comprimento mínimo = 90cm ( variação máxima de 2cm) Profundidade mínima = 50cm 
(variação máxima de 2cm) Altura mínima = 73cm ( variação máxima de 2cm)                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Toledo RUA ENGRACIA HEISS, 320 Fabiano Braulio Machado (61) 3273-1460 modilacdf@yahoo.com.br

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$ 520,00
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Marca: Layout                                            
Fabricante:  Layout                                            
Modelo :  MAD.AB2P 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO COR CINZA MATRIXArmário duas portas com tampo superior e rodapé metálico. a) Tampo em madeira aglomerada com resina fe
nólica do &#1048991;po okasuper com particulas de granulometria fina de 25mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão ambas a
s faces, encabeçado com fita de borda PVC 3,0mm na parte frontal e nas demais arestas com fita de borda de PVC de 1,5mm com alta resistência a impactos na
 cor do laminado. b) Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com particulas de granulometria fina de 18mm de espess
ura revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor cinza matrix, encabeçado com fita de borda PVC com espessura 0,4mm de
 alta resistência a impactos. c) Portas em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com particulas de granulometria fina de 18mm de espessur
a revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces com fita de borda PVC com espessura 0,4mm altamente resistente a impactos na c
or do laminado, com dobradiça em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-on, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo
 de abertura de 110º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com 
acabamento niquelado. d) Tranca das portas com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos auto-arraxante para madeira, e chave para fech
adura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. Chave com sistema escamo
teável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. e) Puxadores tipo aleta em aço inox, com sapatas de acabam
ento entre móvel e puxador também em forma curva acompanhando o design do mesmo, injetado em polietileno. Fixado com parafuso de rosca para fixação e
m termoplásticos em aço cementado com cabeça flangeada e com tratamento de zincagem. f) Armário com fundo inteiriço, sem divisão central e prateleira em 
madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com particulas de granulometria fina de 18mm de espessura revestido com laminado melamínico e
m ambas as faces nas cores cinza matrix ou preto encabeçadas com fita de borda PVC 0,4 mm de espessura altamente resistente a impactos. g) Rodapé metáli
co em tubo de aço SAE 1020 20x50mm com tratamento anti;-corrosivo fosfati;zante, pintura epóxi e secagem em estufa com sapata reguladora de nível com r
osca M6 em forma octogonal. Dimensões: Comprimento mínimo = 90cm ( variação máxima de 2cm) Profundidade mínima = 50cm (variação máxima de 2cm) 
Altura mínima = 73cm ( variação máxima de 2cm)                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul RUA ANTONIO ZANINI, 387 (61) 3554-9099 layoutbrasilia@gmail.com

29.831.760/0001-22 R B DOS SANTOS COMERCIAL R$ 527,88

Marca: MEC MÓVEIS                                            
Fabricante:  MEC MÓVEIS                                            
Modelo :  ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PRATE 
Descrição:  ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP, REVESTIMENTO LAMINADO TE
XTURIZADO, LARGURA 800 MM, ALTURA 1100 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BEGE, MATERIAL BAS
E MDP, TIPO BAIXO                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA LUIS DOMINGUES, 2145 C (99) 3014-9900 / (99) 9184-8577 / (99) 3014-9900 atendimento@mecmoveis.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais R$ 689,50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN)

Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO para atender as necessidades do
GCALC na Guarnição de Belém..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, QUANTIDADE PORTAS 2
UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, TIPO PORTA FECHADURA COM CHAVE,
REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
BASE COM SAPATAS NIVELADORAS, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF,
TIPO BAIXO

CatMat: 324391 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO , REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE COM SAPATAS NIVELADORAS,
QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, TIPO
BAIXO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, TIPO PORTA FECHADURA COM
CHAVE

Data: 31/12/2019 08:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:152019 / UASG:160196

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/01/2020 12:26

Homologação: 02/01/2020 12:31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 187

Unidade: Unidade

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 500,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 
Descrição:  DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS. TERMOS DE HABILITAÇÃO CUMPRIDOS. ARMÁRIO BAIXO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X600X740MM. (MEDI
DAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU MENOS). Tampo: com espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inf
erior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas con
feccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confeccionadas com chapa de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas later
ais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanham 02 chaves com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e 
capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio chapas metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apena
s uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo meláminico. Puxadores tipo "alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 pratelei
ra móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. Laterais: devem ter furações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação 
em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 0
4 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto-ajustável. O licitante deverá apresentar: Certificado de conformidade com 
a Norma ABNT NBR 13961:2010, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra OCP também acreditada pelo Inmetro. As info
rmações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto (inclusive medidas) e Laudo assinado por Ergonomista assoc
iado à Abergo, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, devendo o mesmo 
apresentar documento de comprovação técnica, Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de desempenho do produto de no mínim
o, conforme norma NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à Névoa Salina; Relatório de ensaio emitido por labo
ratório acreditado pelo INMETRO de desempenho do produto conforme norma NBR 8095:2015 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por ex
posição à atmosfera úmida; Relatório de ensaio de desempenho do produto conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido e não revestido - C
orrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de prova que contenham uniões soldadas; Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CER
FLOR, em nome do Fabricante do mobiliário ou fornecedor de matéria prima comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsá
vel ou de reflorestamento. Licença de operação expedida por órgão estadual competente; Cadastro Federal e Certificado de Regularidade das atividades da indú
stria junto ao IBAMA. Cores a serem definidas na contratação, sendo 4 para puxadores, 4 para acabamento. Montagem e instalação por conta da contratada. Gar
antia de 5 anos. Assistência técnica no local da contratação.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

13.653.008/0001-07
* VENCEDOR *

AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 507,07

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI                                            
Modelo :  CERTIFICADA 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X600X740MM. (MEDIDAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU M
ENOS). Tampo: com espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inferior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser fei
ta através de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confeccio
nadas com chapa de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas laterais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanha
m 02 chaves com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por m
eio chapas metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo meláminico
. Puxadores tipo "alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. Lat
erais: devem ter furações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessór
ios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 04 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelame
nto auto-ajustável.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R FORTALEZA, 862-A (54) 02102-8297 contabilidade@todeschinisa.com.br

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$ 550,00

Marca: LAYOUT                                            
Fabricante:  LAYOUT                                            
Modelo :  MAD.AB2P 
Descrição:  ARMÁRIO ESCRITÓRIO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, TIPO PORTA FECHADURA COM CHAVE, REVESTIMENTO LA
MINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE COM SAPATAS NIVELADORAS, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, TIPO BAIXO. DEMAIS ESPECI
FICAÇÕES CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. GARANTIA: 05 (CIN
CO) ANOS. PROCEDÊNCIA NACIONAL.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Caxias do Sul RUA ANTONIO ZANINI, 387 (61) 3554-9099 layoutbrasilia@gmail.com

25.071.568/0001-24 CENTRA MOVEIS S/A R$ 556,00

Marca: MARELLI                                            
Fabricante:  MARELLI                                            
Modelo :  ARQUIVAMENTO 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X600X740MM. (MEDIDAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU M
ENOS). Tampo: com espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inferior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser fei
ta através de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confeccio
nadas com chapa de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas laterais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanha
m 02 chaves com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por m
eio chapas metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo meláminico
. Puxadores tipo "alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. Lat
erais: devem ter furações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessór
ios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 04 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelame
nto auto-ajustável. - Cores a serem definidas na contratação, sendo 4 para puxadores, 4 para acabamento. - Montagem e instalação por conta da contratada. - Ga
rantia de 5 anos. -Assistência técnica no local da contratação. OBS: A DESCRIÇÃO DO ITEM É UM REFERENCIAL MÍNIMO, SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDrantia de 5 anos. -Assistência técnica no local da contratação. OBS: A DESCRIÇÃO DO ITEM É UM REFERENCIAL MÍNIMO, SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALID
ADE E DE TECNOLOGIA SUPERIOR.                                    
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Endereço:
,

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$ 650,00

Marca: Martinucci                                            
Fabricante:  Martinucci                                            
Modelo :  sw 
Descrição:  Armário baixo fechado. Duas portas. 800x600x740mm. (medidas aproximadas, podendo variar, em cada uma, 10%para mais ou menos). Tampo: c
om espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inferior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser feita através de para
fusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confeccionadas com chapa 
de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas laterais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanham 02 chaves com 
corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio chapas metáli
cas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo meláminico. Puxadores tipo "
alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. Laterais: devem ter f
urações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, co
mo cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 04 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto-ajustá
vel.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
GO Goiânia AVENIDA CONTORNO, 1791 HELIO GERVÁSIO CINTRA (62) 3531-5611 santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

06.300.105/0001-42 E. D. DE OLIVEIRA R$ 670,00

Marca: AVANTTI                                            
Fabricante:  AVANTTI                                            
Modelo :  CERTIFICADA 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X600X740MM. (MEDIDAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU M
ENOS). Tampo: com espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inferior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser fei
ta através de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confeccio
nadas com chapa de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas laterais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanha
m 02 chaves com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por m
eio chapas metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo meláminico
. Puxadores tipo "alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. Lat
erais: devem ter furações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessór
ios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 04 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelame
nto auto-ajustável.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PA Bragança PSG AVIZ, 09 (91) 8225-0011 norte.moveis@hotmail.com

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP R$ 689,50

Marca: MILAN                                            
Fabricante:  MILANFLEX                                            
Modelo :  FOCUS 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X600X740MM. (MEDIDAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU M
ENOS). Tampo: com espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inferior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser fei
ta através de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confeccio
nadas com chapa de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas laterais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanha
m 02 chaves com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por m
eio chapas metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo meláminico
. Puxadores tipo "alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. Lat
erais: devem ter furações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessór
ios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 04 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelame
nto auto-ajustável. Cores a serem definidas na contratação, sendo 4 para puxadores, 4 para acabamento. Montagem e instalação por conta da contratada. Garan
tia de 5 anos. Assistência técnica no local da contratação. OBS: A DESCRIÇÃO DO ITEM É UM REFERENCIAL MÍNIMO, SERÁ ACEITO MATERIAL COM QUALIDADE 
E DE TECNOLOGIA SUPERIOR.                                    

Endereço:
AV V, 675

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 900,00
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Marca: 2P COM. E SERV.                                            
Fabricante:  HOMEOFFICE                                            
Modelo :  AB8 
Descrição:  VARMÁRIO BAIXO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X600X740MM. (MEDIDAS APROXIMADAS, PODENDO VARIAR, EM CADA UMA, 10% PARA MAIS OU 
MENOS). Tampo: com espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inferior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser f
eita através de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confecci
onadas com chapa de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas laterais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanh
am 02 chaves com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por 
meio chapas metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo melámini
co. Puxadores tipo "alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. L
aterais: devem ter furações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acess
órios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 04 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivela
mento auto-ajustável. O licitante deverá apresentar: Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010, emitido pela própria ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) ou outra OCP também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta i
dentificação do produto (inclusive medidas) e Laudo assinado por Ergonomista associado à Abergo, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norm
a Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, devendo o mesmo apresentar documento de comprovação técnica, Relatório de ensaio emiti
do por laboratório acreditado pelo INMETRO de desempenho do produto de no mínimo, conforme norma NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não r
evestido - Corrosão por exposição à Névoa Salina; Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de desempenho do produto conforme 
norma NBR 8095:2015 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida; Relatório de ensaio de desempenho do prod
uto conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de prova que co
ntenham uniões soldadas; Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário ou fornecedor de matéria pri
ma comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. Licença de operação expedida por órgão estad
ual competente; Cadastro Federal e Certificado de Regularidade das atividades da indústria junto ao IBAMA. alidade da proposta: 60 dias; Entrega: 45 dias; Gara
ntia: minimo de 05 anos.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254 MARIA DAS GRAÇAS (31) 3110-4028 2pcomerciodemoveis@gmail.com

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E R$ 1.042,00

Marca: FLEXIBASE                                            
Fabricante:  FLEXIBASE                                            
Modelo :  URÂNIO 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO FECHADO. DUAS PORTAS. 800X600X740MM (medidas aproximadas, podendo variar, em cada uma, 10% para mais ou menos). Ta
mpo: com espessura final de 25mm, em MDP. Revestimento: na face inferior e superior em filme melamínico. Fixação: tampo/estrutura deverá ser feita através 
de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas: confeccionadas com
 chapa de 18mm, no mínimo, de espessura. Com perfil das bordas laterais frontais e bordas superior, inferior e laterais posteriores retas. Acompanham 02 chav
es com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio chapa
s metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Bordos: Material e cor compatível com o tampo meláminico. Puxador
es tipo "alça". Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18mm, no mínimo, de espessura. Laterais: dev
em ter furações para regulagem de prateleiras com pinos de sustentação em aço niquelado. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios intern
os, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base: é apoiada por 04 sapatas com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto-a
justável.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
GO Aparecida de Goiânia R 13, SN (62) 3625-5222 financeiro@flexibas.com.br

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - EPP R$ 1.440,00

Marca: minas office                                            
Fabricante:  minas office                                            
Modelo :  minas office 
Descrição:  Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, TIPO PORTA FECHADURA COM CHAVE, REVESTI
MENTO LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE COM SAPATAS NIVELADORAS, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, TIPO BAIXO           
                         

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Itajubá AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159 (35) 3622-4338 vendas.casamarcelo@gmail.com

23.465.797/0001-06 BRASIL ALIMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$ 1.457,08

Marca: brasil                                            
Fabricante:  brasil                                            
Modelo :  brasil 
Descrição:  Armário escritório, quantidade portas: 2 un, quantidade prateleiras: 1 un, tipo porta: fechadura com chave, revestimento: laminado melamínico, cara
cterísticas adicionais: base com sapatas niveladoras, material estrutura: madeira mdf, tipo: baix                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
ROD DO MARIO COVAS, 178 Alex Araujo Alcântara (91) 3234-0053 araujoalcantara@outlook.com

44.216.778/0001-08 RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.457,08

Marca: RIVERA                                            
Fabricante:  RIVERA                                            
Modelo :  arquivamento 
Descrição:  ARMÁRIO ESCRITÓRIO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, TIPO PORTA FECHADURA COM CHAVE, REVESTIMENTO LA
MINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE COM SAPATAS NIVELADORAS, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, TIPO BAIXO                              
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Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Araras ROD SP 191 KM 51,5, S/N (19) 3543-2300 queli@riveramoveis.com.br

04.716.651/0002-14 LIDIANE SENA DE MORAIS R$ 1.457,08

Marca: Brasil                                            
Fabricante:  Brasil                                            
Modelo :  Brasil 
Descrição:  ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA ARMÁRIO ESCRITÓRIO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUAN
TIDADE PRATELEIRAS 1 UN, TIPO PORTA FECHADURA COM CHAVE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE COM SAPA
TAS NIVELADORAS, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, TIPO BAIXO                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA DOUTORA HELOISA, 88 (92) 3249-2701 / (92) 3249-2701 antoniomoraiz@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 7: Média das 2 Melhores Propostas Finais R$ 540,00

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

Objeto: Registro de Preços para aquisição de mobiliário administrativo e universitário..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP,
QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP,
REVESTIMENTO LAMINADO TEXTURIZADO, LARGURA 800 MM, ALTURA
1100 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO
MELAMÍNICO, COR BEGE, MATERIAL BASE MDP, TIPO BAIXO

CatMat: 458307 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP QUANTIDADE
PRATELEIRAS 3 UN MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP REVESTIMENTO
LAMINADO TEXTURIZADO LARGURA 800 MM ALTURA 1100 MM
PROFUNDIDADE 500 MM ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO
MELAMÍNICO COR BEGE MATERIAL BASE MDP TIPO BAIXO

Data: 06/02/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:522019 / UASG:154502

Lote/Item: 1/29

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.258.263/0001-70
* VENCEDOR *

OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$ 510,00

Marca: ITALIA                                            
Fabricante:  OFFICEMAX                                            
Modelo :  TECH 
Descrição:  ARMÁRIO MÉDIO EM MDP – Altura 1000mm. Dimensões Aproximadas Altura 1000mm; Largura 800mm; Profundidade 500mm validade da propo
sta: 60 dias                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Mogi das Cruzes R PEDRO GENOVES, 400 (11) 4792-6488 maria.ines@rgbcont.com

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 570,00

Marca: TECNO2000                                            
Fabricante:  TECNO2000                                            
Modelo :  BREMEN 
Descrição:  De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ARMÁRIO MÉDIO EM MDP Dimensões aproximadas: Largura: 800 mm Profundid
ade: 500 mm Altura: 1000 mm (Variação máxima admitida 5% para Mais ou para Menos) Cor: ARGILA (estrutura, portas e tampo) PARTE ESTRUTURAL - Tampo 
Superior em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm. 01 Fundo, 02 laterais, 01 tampo inferior e 02 prateleiras, em madeira MDP com espessura mínima
 de 18 mm. Todas as partes da estrutura, revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e
 antirreflexo). Bordas aparentes com acabamento em fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0mm colada pelo sistema tipo holt-melt. Bordas
 não aparente com acabamento em fita de poliestireno com no mínimo 0,45 mm de espessura. Laterais com furações para regulagens das prateleiras como no 
mínimo 03 pontos de apoio por prateleira, fixadas através de pinos metálicos fabricados em aço. PORTAS - 02 portas confeccionadas em MDO com espessura 
de 18 mm revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas das porta
s com acabamento fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm, colada pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,0 mm em todo s
eu perímetro. Fixadas através de dobradiças Top, fabricadas em Zamak, no mínimo duas por porta, com abertura de no mínimo 165º. Puxadores metálicos em f
ormato de alça, fixados por 02 parafusos. FECHADURA - Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona ou tambor de giro simples 18
0. BASE - Rodapé retangular em tubo de aço galvanizado, com sapatas reguladoras de nível. MONTAGEM - Laterais, fundo, tampo e base inferior fixadas por mei
o de parafusos embutidos, fixados com sistema minifix e cavilhas, permitindo a desmontagem sem danificar a estrutura. COMPONENTES METÁLICOS - Todas a
s peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó apli
cada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MG Formiga R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 (37) 3211-8933

03.842.600/0001-95 MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP R$ 740,00
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Marca: FORTLINE                                            
Fabricante:  FORTLINE                                            
Modelo :  GENIUS 
Descrição:  Dimensões: Largura: 800 mm Profundidade: 500 mm Altura: 1000 mm Cor: ARGILA (estrutura, portas e tampo) PARTE ESTRUTURAL - Tampo Sup
erior em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm. 01 Fundo, 02 laterais, 01 tampo inferior e 02 prateleiras, em madeira MDP com espessura mínima de 
18 mm. Todas as partes da estrutura, revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e ant
irreflexo). Bordas aparentes com acabamento em fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm colada pelo sistema tipo holt-melt. Bordas nã
o aparente com acabamento em fita de poliestireno com no mínimo 0,45 mm de espessura. Laterais com furações para regulagens das prateleiras como no mí
nimo 03 pontos de apoio por prateleira, fixadas através de pinos metálicos fabricados em aço. PORTAS - 02 portas confeccionadas em MDO com espessura de 
18 mm revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas das portas c
om acabamento fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm, colada pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,0 mm em todo seu 
perímetro. Fixadas através de dobradiças Top, fabricadas em Zamak, no mínimo duas por porta, com abertura de no mínimo 165º. Puxadores metálicos em for
mato de alça, fixados por 02 parafusos. FECHADURA - Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona ou tambor de giro simples 180. 
BASE - Rodapé retangular em tubo de aço galvanizado, com sapatas reguladoras de nível. MONTAGEM - Laterais, fundo, tampo e base inferior fixadas por meio d
e parafusos embutidos, fixados com sistema minifix e cavilhas, permitindo a desmontagem sem danificar a estrutura. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as p
eças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicad
a pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
MS Campo Grande AV RICARDO BRANDAO, 1500 (67) 03382-2602

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 845,00

Marca: USE MOVEIS                                            
Fabricante:  USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA                                            
Modelo :  RAVENA 
Descrição:  ARMÁRIO MÉDIO EM MDPDimensões aproximadas: Largura: 800 mm Profundidade: 500 mm Altura: 1000 mm Variação máxima admitida 5% para 
Mais ou para Menos) Cor: ARGILA (estrutura, portas e tampo) PARTE ESTRUTURAL - Tampo Superior em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm. 01 Fu
ndo, 02 laterais, 01 tampo inferior e 02 prateleiras, em madeira MDP com espessura mínima de 18 mm. Todas as partes da estrutura, revestidas em ambas as fa
ces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas aparentes com acabamento em fita de pvc ou 
de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm colada pelo sistema tipo holt-melt. Bordas não aparente com acabamento em fita de poliestireno com no mí
nimo 0,45 mm de espessura. Laterais com furações para regulagens das prateleiras como no mínimo 03 pontos de apoio por prateleira, fixadas através de pino
s metálicos fabricados em aço. PORTAS - 02 portas confeccionadas em MDO com espessura de 18 mm revestidas em ambas as faces com laminado melamíni
co com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas das portas com acabamento fita de pvc ou de poliestireno com espessura 
mínima de 2,0 mm, colada pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,0 mm em todo seu perímetro. Fixadas através de dobradiças Top, fabricadas em Z
amak, no mínimo duas por porta, com abertura de no mínimo 165º. Puxadores metálicos em formato de alça, fixados por 02 parafusos. FECHADURA - Fechadu
ra com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona ou tambor de giro simples 180. BASE - Rodapé retangular em tubo de aço galvanizado, com sap
atas reguladoras de nível. MONTAGEM - Laterais, fundo, tampo e base inferior fixadas por meio de parafusos embutidos, fixados com sistema minifix e cavilhas, 
permitindo a desmontagem sem danificar a estrutura. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, d
ecapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização 
em estufa.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
GO Goianira AV AV. COLOMBO BAIOCCHI FILHO, S/N (62) 3414-2100 contabilidade@centralmoveis.ind.br

44.216.778/0001-08 RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 849,00

Marca: RIVERA                                            
Fabricante:  RIVERA                                            
Modelo :  ARQUIVAMENTO 
Descrição:  ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP, REVESTIMENTO LAMINADO TE
XTURIZADO, LARGURA 800 MM, ALTURA 1100 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BEGE, MATERIAL BAS
E MDP, TIPO BAIXO                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Araras ROD SP 191 KM 51,5, S/N (19) 3543-2300 queli@riveramoveis.com.br

14.135.668/0001-50 DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME R$ 926,00

Marca: Bradiv                                            
Fabricante:  Bradiv Ind. Com. Ltda                                            
Modelo :  ARMÁRIO MÉDIO 
Descrição:  ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP, REVESTIMENTO LAMINADO TE
XTURIZADO, LARGURA 800 MM, ALTURA 1100 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BEGE, MATERIAL BAS
E MDP, TIPO BAIXO                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília QUADRA SIA TRECHO 2, S/N (61) 3044-6667 / (61) 3234-0925

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E R$ 926,00
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Marca: FLEXIBASE                                            
Fabricante:  FLEXIBASE                                            
Modelo :  URANIO 
Descrição:  Dimensões aproximadas: Largura: 800 mm Profundidade: 500 mm Altura: 1000 mm Variação máxima admitida 5% para Mais ou para Menos) Cor: 
ARGILA (estrutura, portas e tampo) PARTE ESTRUTURAL - Tampo Superior em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm. 01 Fundo, 02 laterais, 01 tampo
 inferior e 02 prateleiras, em madeira MDP com espessura mínima de 18 mm. Todas as partes da estrutura, revestidas em ambas as faces com laminado melam
ínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas aparentes com acabamento em fita de pvc ou de poliestireno com espes
sura mínima de 2,0 mm colada pelo sistema tipo holt-melt. Bordas não aparente com acabamento em fita de poliestireno com no mínimo 0,45 mm de espessu
ra. Laterais com furações para regulagens das prateleiras como no mínimo 03 pontos de apoio por prateleira, fixadas através de pinos metálicos fabricados em 
aço. PORTAS - 02 portas confeccionadas em MDO com espessura de 18 mm revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima 
de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas das portas com acabamento fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm, colada 
pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,0 mm em todo seu perímetro. Fixadas através de dobradiças Top, fabricadas em Zamak, no mínimo duas por
 porta, com abertura de no mínimo 165º. Puxadores metálicos em formato de alça, fixados por 02 parafusos. FECHADURA - Fechadura com travamento simultâ
neo superior e inferior tipo Cremona ou tambor de giro simples 180. BASE - Rodapé retangular em tubo de aço galvanizado, com sapatas reguladoras de nível. 
MONTAGEM - Laterais, fundo, tampo e base inferior fixadas por meio de parafusos embutidos, fixados com sistema minifix e cavilhas, permitindo a desmontage
m sem danificar a estrutura. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, 
preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.                           
         

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
GO Aparecida de Goiânia R 13, SN (62) 3625-5222 financeiro@flexibas.com.br

19.111.762/0001-93 MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME R$ 1.500,00

Marca: Avantti                                            
Fabricante:  Avantti                                            
Modelo :  91505+9900006 
Descrição:  ARMÁRIO MÉDIO EM MDP Dimensões aproximadas: Largura: 800 mm Profundidade: 500 mm Altura: 1000 mm Variação máxima admitida 5% para
 Mais ou para Menos) Cor: ARGILA (estrutura, portas e tampo) PARTE ESTRUTURAL - Tampo Superior em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm. 01 F
undo, 02 laterais, 01 tampo inferior e 02 prateleiras, em madeira MDP com espessura mínima de 18 mm. Todas as partes da estrutura, revestidas em ambas as f
aces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas aparentes com acabamento em fita de pvc ou
 de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm colada pelo sistema tipo holt-melt. Bordas não aparente com acabamento em fita de poliestireno com no mí
nimo 0,45 mm de espessura. Laterais com furações para regulagens das prateleiras como no mínimo 03 pontos de apoio por prateleira, fixadas através de pino
s metálicos fabricados em aço. PORTAS - 02 portas confeccionadas em MDO com espessura de 18 mm revestidas em ambas as faces com laminado melamíni
co com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas das portas com acabamento fita de pvc ou de poliestireno com espessura 
mínima de 2,0 mm, colada pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,0 mm em todo seu perímetro. Fixadas através de dobradiças Top, fabricadas em Z
amak, no mínimo duas por porta, com abertura de no mínimo 165º. Puxadores metálicos em formato de alça, fixados por 02 parafusos. FECHADURA - Fechadu
ra com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona ou tambor de giro simples 180. BASE - Rodapé retangular em tubo de aço galvanizado, com sap
atas reguladoras de nível. MONTAGEM - Laterais, fundo, tampo e base inferior fixadas por meio de parafusos embutidos, fixados com sistema minifix e cavilhas, 
permitindo a desmontagem sem danificar a estrutura. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, d
ecapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização 
em estufa.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RO Porto Velho R MARECHAL DEODORO, 2461 (69) 3229-4406 modific.adm@gmail.com

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - EPP R$ 3.000,00

Marca: minas office                                            
Fabricante:  minas office                                            
Modelo :  minas office 
Descrição:  Dimensões aproximadas: Largura: 800 mm Profundidade: 500 mm Altura: 1000 mm Variação máxima admitida 5% para Mais ou para Menos) Cor: 
ARGILA (estrutura, portas e tampo) PARTE ESTRUTURAL - Tampo Superior em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm. 01 Fundo, 02 laterais, 01 tampo
 inferior e 02 prateleiras, em madeira MDP com espessura mínima de 18 mm. Todas as partes da estrutura, revestidas em ambas as faces com laminado melam
ínico com espessura mínima de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas aparentes com acabamento em fita de pvc ou de poliestireno com espes
sura mínima de 2,0 mm colada pelo sistema tipo holt-melt. Bordas não aparente com acabamento em fita de poliestireno com no mínimo 0,45 mm de espessu
ra. Laterais com furações para regulagens das prateleiras como no mínimo 03 pontos de apoio por prateleira, fixadas através de pinos metálicos fabricados em 
aço. PORTAS - 02 portas confeccionadas em MDO com espessura de 18 mm revestidas em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima 
de 0,2mm (texturizado, semifosco, e antirreflexo). Bordas das portas com acabamento fita de pvc ou de poliestireno com espessura mínima de 2,0 mm, colada 
pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,0 mm em todo seu perímetro. Fixadas através de dobradiças Top, fabricadas em Zamak, no mínimo duas por
 porta, com abertura de no mínimo 165º. Puxadores metálicos em formato de alça, fixados por 02 parafusos. FECHADURA - Fechadura com travamento simultâ
neo superior e inferior tipo Cremona ou tambor de giro simples 180. BASE - Rodapé retangular em tubo de aço galvanizado, com sapatas reguladoras de nível. 
MONTAGEM - Laterais, fundo, tampo e base inferior fixadas por meio de parafusos embutidos, fixados com sistema minifix e cavilhas, permitindo a desmontage
m sem danificar a estrutura. COMPONENTES METÁLICOS - Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, 
preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.                           
         

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Itajubá AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159 (35) 3622-4338 vendas.casamarcelo@gmail.com

17.182.696/0001-17 COMERCIAL KIMURA & DOMINGOS LTDA - EPP R$ 10.000,00

Marca: Mobilux                                            
Fabricante:  Mobilux                                            
Modelo :  Mobilux 
Descrição:  ARMÁRIO MÉDIO EM MDP – Altura 1000mm. Dimensões Aproximadas Altura 1000mm; Largura 800mm; Profundidade 500mm                                  
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MS Campo Grande RUA PRESIDENTE NILO PECANHA, 461 (67) 3014-1308 comercialked@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 8: Mediana das Propostas Finais R$ 671,50

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Alagoas 
Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes de Alagoas

Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS visando
atender as necessidades do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes-
UFAL/EBSERH por um período de 12 (doze) meses..

Descrição: ARMÁRIO - ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO BAIXO,
QUANTIDADE PORTAS 2, TIPO PORTAS COM PUXADORES, TIPO FIXAÇÃO
PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA,
ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR MARFIM-CLARO, ALTURA
88,0 CM, LARGURA 60,0 CM, PROFUNDIDADE 75,0 CM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM NIVELADORES DE PISO

CatMat: 239122 - ARMÁRIO , MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, LARGURA 60,0 CM,
PROFUNDIDADE 75,0 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM
NIVELADORES DE PISO, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2, TIPO PORTAS
COM PUXADORES, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO
FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL
PINTURA EPÓXI, COR MARFIM-CLARO, ALTURA 88,0 CM

Data: 04/02/2020 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:672019 / UASG:150229

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.103.616/0001-44
* VENCEDOR *

G H P S BARRETO - ME R$ 600,00

Marca: PRISMA                                            
Fabricante:  PRISMA                                            
Modelo :  ARM1P-BX 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO 9630 Medidas aproximadas: 800x500x740mm (LxPxH) Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tamp
o, conforme especificações a seguir: (DEMAIS DESCRIÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL) Validade: 60 dias Entrega: 30 dias Garantia: Confo
rme edital                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R DOUTOR LUIS IGNACIO DE ANDRADE LIMA, 170 GUSTAVO (81) 4104-6092 ghpsbarreto@gmail.com

28.358.266/0001-20 WM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI R$ 645,00

Marca: SUPREME                                            
Fabricante:  SUPREME                                            
Modelo :  ARMARIO BAIXO 
Descrição:  Armário, material: madeira aglomerada, tipo: baixo, quantidade portas: 2, tipo portas: com puxadores, tipo &#64257;xação portas: com dobradiças, 
tipo fechamento portas: com fechadura, acabamento superficial: pintura epóxi, cor: marfim-claro, altura: 88,0 cm, largura: 60,0 cm, profundidade: 75,0 cm, caract
erísticas adicionais: com niveladores de piso. CONFORME EDITAL                                    

Endereço: Telefone:
RUA CONS PENA, SN (81) 9954-9977

32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR R$ 698,00

Marca: MARTINUCCI                                            
Fabricante:  MARTINUCCI                                            
Modelo :  SW PLUS 
Descrição:  ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2, TIPO PORTAS COM PUXADORES, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM 
DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR MARFIM-CLARO, ALTURA 88,0 CM, LARGURA 
60,0 CM, PROFUNDIDADE 75,0 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NIVELADORES DE PISO                                    

Endereço: Telefone:
RUA STO AMARO, 64 (79) 9999-9999

24.120.787/0001-93 RAPHAEL GODOY LORENZO - LORENZO COMERCIO E SERVICOS DE R$ 838,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FLEXIBASE                                            
Fabricante:  FLEXIBASE                                            
Modelo :  URANIO 
Descrição:  ARMÁRIO BAIXO 9630 Medidas aproximadas: 800x500x740mm (LxPxH) Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tamp
o, conforme especificações a seguir: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em lamina
do melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; possuir bordas prote
gidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio
 mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na mo
ntagem das peças; Possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fecha
dura. Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura; Revestimento em laminado mela
mínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo. Possui bordas protegidas 
por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT. Cada porta possui, n
o mínimo, duas dobradiças em ZAMAK, anodizado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, autoatarraxantes, de cabeça cha
ta medindo 20x4mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corr
osão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço 
inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém uma chapa d
e aço para travamento, sem arestas cortantes e arredondada com raio de 10mm; Possui um puxador em cada porta, em alumínio anodizado e arqueado com fo
rmato convexo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 100mm. Fechadura com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14m
m e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm; dotado de molas e pinos em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de auto dese
mpenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando possíveis travamentos. Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a ch
ave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte sup
erior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 11x3,5mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano i
njetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Possui hastes em alumínio com formato plano convex
o com diâmetro de 6mm. Numa das extremidades de cada haste contém um acessório de travamento com formato de gancho em sentido perpendicular à hast
e, com buchas em plástico de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixados por meio de para
fusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Na ponta do cilindro tem um acabamento em aço repuxado com espessura mínima de 0,4mm, co
m revestimento cromado. Prateleiras: Uma prateleira regulável, em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestime
nto em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita d
e poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário t
em fita com espessura mínima de 3mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira cont
ém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos e
m aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate. Base em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; R
evestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; bordas protegidas por fita de poliestire
no semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recor
te, que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 5
5mm e altura de 35mm, e ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”.             
                       

Endereço: Telefone: Emai l :
AV WALTER CARNEIRO MACHADO, SN (62) 9814-4866 licitacao@fleximade.com.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1547 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordernadora,
 

1- Tratam os autos da aquisição, mediante registro de
preços, de mobiliário, itens fracassados do pregão eletrônico nº
73/2019 com previsão de compra máxima de 40 armários altos e 20
armários baixos, sem estimativa de aquisição mínima, conforme
Memorando nº 17- SEPAT 0643485, despachos
SEPAT 0646091, 0669110 e demais especificações presentes no
termo de referência retificado 0669108, pendente de aprovação após
ajustes, e anexos 0646062 e 0646065.

 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, despacho COMAP 0668914.
 
3- Realizada a pesquisa através da ferramenta banco de

preços, conforme relatório de cotação 0672506.
 
4-  Estimamos o valores, conforme quadro resumo abaixo:

 

Itens Valor Unitário Valor Total
Armário Alto 1.379,49 55.059,60
Armário Baixo 563,58 11.271,60
TOTAL  66.331,20

 

5- Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, pelo sistema de registro de preços,
com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos
nº  7.892/2013 e 10.024/2019, com participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte. CATMAT: 20591.
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À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 

 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 25/03/2020, às 13:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 25/03/2020, às 17:22, 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
0672514 e o código CRC 5F4887A8.

0000233-92.2020.6.02.8000 0672514v21
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 1547, 0672514, encaminho

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

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 26/03/2020, às 09:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673141 e o código CRC 29F9FA41.

0000233-92.2020.6.02.8000 0673141v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2020.
 
Aprovo o Termo de Referência de evento nº 0669108, na

forma do art. 7º da Resolução nº 15.787/2017.
À SLC para elaboração da minuta do edital de licitação,

sendo dispensada a necessidade de indicar a dotação orçamentária,
que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro
instrumento hábil, nos termos do § 2º, do art. 7º, do Decreto nº
7.892/2013.

Em seguida, o feito deverá seguir à AJ-DG para análise.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/03/2020, às 20:52, 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
0673617 e o código CRC C7EFB23D.

0000233-92.2020.6.02.8000 0673617v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2020.
À SAD,
questionando se haverá autorização para inclusão

de Intenção de Registro de Preços.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 27/03/2020, às 09:16, 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
0673747 e o código CRC 6A909DF3.

0000233-92.2020.6.02.8000 0673747v1

Despacho SLC 0673747         SEI 0000233-92.2020.6.02.8000 / pg. 69



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

 

DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2020.
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Autorizo a inclusão da intenção de registro de preços no

Comprasnet.
 
Atenciosamente.

 
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/03/2020, às 14:05, 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
0674254 e o código CRC 495E2A97.

0000233-92.2020.6.02.8000 0674254v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2020.
À SAD,
vieram os autos para inclusão de IRP. 
A COMAP encaminhou os autos à SEIC para

pesquisa de preços (0668914). A SEIC solicitou
esclarecimentos à unidade demandante, entretanto os autos
não voltaram para SEIC para pesquisa de preços / atualização
dos preços. 

Diante do exposto, sugiro o encaminhamento à
SEIC para conclusão sobre os preços estimados que
integrarão a Intenção de  Registro de Preços.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 15/04/2020, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0685890 e o código CRC 305B6430.

0000233-92.2020.6.02.8000 0685890v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2020.
Em atenção ao Despacho SLC 0685890, remeto os

autos à SEIC, para complemento da instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/04/2020, às 20:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0686066 e o código CRC B9B9FBE6.

0000233-92.2020.6.02.8000 0686066v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2020.
Senhor Secretário,
 
O solicitado pela SLC evento 0685890, foi

providenciado em 25 de março, conforme Informação 1547
desta seção evento 0672514, ou seja, finalizada a devida
instrução.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 15/04/2020, às 20:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0686077 e o código CRC 5E69FD5E.

0000233-92.2020.6.02.8000 0686077v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2020.
Tendo em vista o Despacho SEIC 0686077, em

resposta ao Despacho SLC 0685890, solicito à Sra.
Coordenadora de Material e Patrimônio que avalie se há
pendências de instrução a cargo das unidades vinculadas a
essa Coordenadoria, no sentido de darmos continuidade à
tramitação do feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/04/2020, às 20:32, 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
0686087 e o código CRC C6668F83.

0000233-92.2020.6.02.8000 0686087v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.
 
 
À SLC para continuidade do feito.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/04/2020, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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 Ambiente: PRODUÇÃO Gerenciar Fases da IRP 22/04/2020 14:56:48 

Dados da IRP

Dados do Gerenciamento de Fase da IRP

Itens da IRP

Órgão da UASG UASG Gerenciadora *  N° da IRP

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  70011 - 00010/2020 - Aberta

Data Provável da Licitação Fase Atual

24/05/2020 Aberta

Data Limite para Confirmação de Participação Data Limite para Envio de Propostas

05/05/2020

Objeto da IRP

Registro de Preços de material permanente - armários, conforme o edital e seus anexos.

Voltar para Fase

Selecione

 
Data Limite para Envio de Propostas

 Apenas Prorrogar? 05/05/2020  
 

 Prorrogar Data para Confirmação de Participação  
 
* Justificativa para Alteração

 caracter(es) disponível(eis)

N° do
Item

Tipo de
Item Item Unidade de

Fornecimento
Critério de

Julgamento
Valor Unitário
Estimado (R$)

UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade Situação

1 Material
20591-
Armário
estante

Unidade Menor Preço 1.379,4900

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 40 Aberto

2 Material
20591-
Armário
estante

Unidade Menor Preço 563,5800

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 20 Aberto

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Confirmar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

300

Reabrir Fase do Item

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair

22/04/2020 14'56
Página 1 de 1
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14/05/2020 SIASGnet IRP
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 Ambiente: PRODUÇÃO Analisar IRP 14/05/2020 20:39:22 

Órgão da UASG UASG Gerenciadora N° da IRP

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - 00010/2020

Itens da IRP

N° do
Item

Tipo de
Item Item Unidade de

Fornecimento
Critério de

Julgamento
Valor Unitário
Estimado (R$)

UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade Situação colunaAcoes

1 Material
20591-
Armário
estante

Unidade Menor Preço 1.379,4900

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 40 Deserto Analisar

2 Material
20591-
Armário
estante

Unidade Menor Preço 563,5800

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 20 Deserto Analisar

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Resumo da IRP  Editar IRP  Cancelar IRP   Solicitar Confirmação  Disponibilizar para Inclusão do Aviso

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAG

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair
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SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2020 

 

Minuta 

 

PROCESSO Nº: 0000233-92.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXXX  de 2020 

                   Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações e 
Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o 
Registro de Preços  de material permanente -  armários, 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 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais 
normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que 
couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente – armários 
altos e baixos, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento licitatório 
é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no Registro, 
que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a contratar,  
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência 
ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo beneficiário do 
registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada a licitação específica, 
constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o 
detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em 
referida licitação. 
 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA  E DE GARANTIA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45  (quarenta e cinco) dias a partir da  data do 
recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
3.2. O prazo de garantia do material será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses. 
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4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. 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. 
 

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

 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor 

familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites 

previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

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

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

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

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

liquidação; 

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

ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no 

exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia 

e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da 

área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do 

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

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

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

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

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

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

em conformidade com as exigências editalícias; 

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

declarar ocorrências posteriores;  
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e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 

7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 

2, de 16 de setembro de 2009; 

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

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 

a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais 

de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação 

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

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 

até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  
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6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 

por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

a) Valor unitário do item  ofertado; 

b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especificação constante 

no Anexo I;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 
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7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo 

legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

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

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 

ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro.  

 
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 

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

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 

o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período 

de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 
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encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam 

ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance 

final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 

três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 

o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa 

fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 

habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 

ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria 

de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

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

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 

anexos.  

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

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será aquele 
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previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, 

se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 

no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em 

razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

9.3.1. O preço máximo unitário fixado para o item 1 é de R$ 1.379,49 (um mil e trezentos e setenta 
e nove reais e quarenta e nove centavos) e para o item 2 é de R$ 563,58 (quinhentos e sessenta 
e três reais e cinquenta e oito centavos), que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, 
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
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9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 

a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 

pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

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

a)  Declaração expressa de que prestará garantia gratuita nesta capital, de acordo com os 
prazos solicitados no item abaixo OU declaração de que assume total responsabilidade de 
custos de transportes no caso de necessidade de manutenção/troca; 

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos 
para o qual o licitante tenha apresentado proposta ou link de acesso a sítios de internet onde 
se possam conferir os produtos; 

c)  Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do 
mobiliário ou do fornecedor da matéria-prima – madeira, que comporá a fabricação dos 
móveis objeto desta aquisição, que comprove a procedência da madeira proveniente de 
manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

d) Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto 
Federal ou Estadual ou Municipal ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO ou pela 
ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão em conformidade com a Norma ABNT 
NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório – Armários e mesas de trabalho; 
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9.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 

9.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 8.24. 

9.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por 

meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade 

fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 

03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 
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cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com 

a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em 

encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-

los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

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

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

 

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

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

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

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

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

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
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f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Físicas, conforme o caso; 

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

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

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

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

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de 

regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 

2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 

2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual 

e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis 

do último exercício. 
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10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 

declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo 

em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, 

isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das 

sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 

suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 

(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

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

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

licitante ou seu representante legal. 
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b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado, com a dimensão exata do produto cotado (sem conter 

medidas alternativas); 

d) conter o preço unitário e  total do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

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

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço global, prevalecerão os primeiros; 

no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 

prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6.    A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 

de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
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para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três 

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

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

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

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

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

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

pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, ou 
por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 25.13 deste Edital, 
Seção de Licitações e Contratos. 

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

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento 

da impugnação. 

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

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
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elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração.. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes da Ata 
de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o disposto 
no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro 
do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item anterior será 
elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do 
decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para assinatura do 
documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços 
no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 
estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no item 16.12 deste 
edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá receber a Nota 
de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu recebimento. 
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16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento deverá ser 
expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade competente que procederá 
à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da 
justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja aceita pela 
autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, e em não sendo 
cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no 
art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” do 
subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta licitação, se for 
conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita autorização desta, sob 
pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma responsabilidade, 
em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do 
Decreto n.º 7.892/2013. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
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16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
  
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o 
preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada 
na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as 
obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação às novas 
condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos 
preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações 
contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao 
interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a 
intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições 
do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 
ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente 
Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de idoneidade 
exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de Proteção e Defesa 
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do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, 
quanto à aceitação ou não do fornecimento do material a outro órgão da Administração Pública 
(não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 
16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as 
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na 
Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, serão 
entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas notas fiscais; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão- de-obra, embalagens, 
ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes 
sobre o fornecimento e os serviços; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material e na prestação dos 
serviços, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a Nota de 
Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas 
de aceites e pagamentos. 

e) Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, conforme a proposta 
apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de 
expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para montagem do mobiliário em suas 
dependências próprias ou alugadas. 

 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer dados 
técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros; 

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-obra 
qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de acordo com as 
recomendações dos fabricantes; 

h) Fornecer mobiliários  fabricados de modo a terem ergonomia, resistência e estabilidade, 
proporcionando segurança aos usuários e aos equipamentos,  com materiais empregados na sua 
fabricação de alta qualidade e com acabamento impecável, sem falhas; 

i) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações enviadas 
pelo TRE/AL 

j) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado 
pelo fornecedor, inclusive as Autorizações de Fornecimento. 

 
19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do 
Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços, em 
conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 
2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
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20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à Avenida Menino 
Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das 
segundas às  quintas-feiras e das 07:30 às 13:30 às sextas-feiras. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 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. 

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações previstas na 
proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do objeto, será 
de 10 (dez) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item 
objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    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. 
 
207.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu recebimento 
recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, substituir o produto 
adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo 
prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta: 

 
a) não assinar a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 
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21.2. 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. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a 
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, sem 
prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) 
em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, 
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea 
“d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na 
entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” acima, bem como a extrapolação 
do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

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

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com as 
demais. 
 
21.4.3. 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. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
 
21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 
justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-
lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 

21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente poderá se 
valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do 
interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento 
do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
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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.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
21.9. 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 o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao licitante 
contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. 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. 
 

21.12.1. 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. 

 
21.13. 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 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de 
mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em 
até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não 
incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios, 
apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o 
contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

23.1.  Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística 
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de 
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou 
exigências abaixo assinaladas: 

a) que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume 
possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o 
transporte e o armazenamento. 

 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados na 
Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, PTRES 167674 (Julgamento de 
Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

25.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

25.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

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

25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

25.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

25.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
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25.9.  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. 
 
25.10. 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. 
 
25.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, 
Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto 
nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e Contratos, 
no endereço especificado no item 25.13, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites 
www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A -  Especificações do Item 1; 
ANEXO I-A -  Especificações do Item 2; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de Alagoas, para 
dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas 
administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2020. 
 

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

Minuta de edital de pregão eletrônico (0704988)         SEI 0000233-92.2020.6.02.8000 / pg. 100



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

ANEXO I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição, através de 

ARP, Material Permanente - Armários (40 armários alto, 20 armários baixo) - Conta 

1231103-03, conforme especificações técnicas contidas nos Anexos, parte integrante e 

complementar deste documento; 

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para fornecimento 

durante 12 meses, com entregas em períodos alternados e quantidades definidas de acordo 

com os levantamentos efetuados pela SEPAT. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se dá pela necessidade de compor os ambientes para 

funcionamento de Cartórios Eleitorais e reposição de estoque mínimo. 

2.2. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo 

principal de adquirir bens da melhor qualidade possível e que tenham sido fabricados através 

de critérios de sustentabilidade. 

 

3. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1. Deverá conter discriminação detalhada, dimensão exata do produto 

cotado (sem conter medidas alternativas), a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, 

marca, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos 

materiais, bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor 

para possíveis pagamentos. 

3.2. Os valores a serem apostos na proposta de preços  da  empresa  deverão 

prever a incidência de quaisquer despesas, tais como transporte, tributos, embalagens, 

serviços e montagens, uma vez que os móveis adquiridos deverão ser entregue devidamente 

montados no Almoxarifado deste TRE conforme item 7.5 deste Termo de Referência. 

3.4. Ainda nesse momento, a empresa deverá ainda apresentar: 

3.4.1. Declaração expressa de que prestará garantia gratuita nesta capital, de 

acordo com os prazos solicitados no item abaixo OU declaração de que assume total 

responsabilidade de custos de transportes no caso de necessidade de manutenção/troca. 

3.4.2. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou 

códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta ou link de acesso a 

sítios de internet onde se possam conferir os produtos. 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0704988)         SEI 0000233-92.2020.6.02.8000 / pg. 101



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

3.4.3. Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em 

nome do Fabricante do mobiliário ou do fornecedor da matéria-prima – madeira, que 

comporá a fabricação dos móveis objeto desta aquisição, que comprove a procedência da 

madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento, 

3.4.4. Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Relatório de 

Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou Laboratório Particular 

acreditado pelo INMETRO ou pela ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão em 

conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório – Armários 

e mesas de trabalho; 

 

4. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

4.1. Prazo de entrega nesta capital: até 45 dias corridos, contados a partir 

da data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou Nota de Empenho. A empresa 

que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão; 

4.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Avenida 

Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL; 

4.3. Prazo de garantia mínima: 60 meses 

4.3.1. Prazos para manutenção corretiva: 

4.3.1.1. Até 07 dias, contados a partir da comunicação por escrito, para 

comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do defeito apresentado. 

4.3.1.2. Até 20 dias, contados a partir da comunicação por escrito, para 

solucionar os defeitos. 

4.3.1.3. Até 30 dias, contados a partir da comunicação por escrito, se 

necessário substituir o bem. 

 

5. RECEBIMENTO DOS BENS 

5.1. Os materiais serão recebidos: 

5.1.1. Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no 

prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT; 

5.1.2. Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da 

comunicação da SEALMOX, pela SEPAT ou Comissão de Recebimento, após os testes de 

qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas. 
 

 

6. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
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6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual 

competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato; 

6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o Tribunal 

ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, 

em todos os móveis, instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá a 

responsabilidade da empresa na sua execução; 

6.3. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após 

comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à manutenção corretiva 

e ajustes em geral; 

6.4. À SEPAT ou Comissão de Recebimento ficando-lhes assegurado o direito 

de exigir o cumprimento de todos os itens constantes deste Termo de Referência, além dos 

seguintes: 

6.4.1. Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a 

correção da sua montagem; 

6.4.2. Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa; 

6.4.3. Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para fins de registros e 

posterior pagamento. 

6.4.4. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da 

empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie obstáculos à 

fiscalização; que não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da 

Administração; ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue 

impróprio para a execução dos serviços; 

6.4.5. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de 

acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim 

considerados de primeiro uso; 

6.4.6. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para 

que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, 

manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas peças, sendo 

devolvidos à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem 

qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega 

dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão de 

recebimento. 

 

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 

7.1. Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente os 

prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e 
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na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 

eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, serão entregues 

montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas notas fiscais; 

7.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão- de-obra, 

embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes 

sobre o fornecimento e os serviços; 

7.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, 

incluindo as entregas feitas por transportadora; 

7.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a 

Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas de 

aceites e pagamentos. 

7.5. Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, conforme 

a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de 

expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para montagem do mobiliário em suas 

dependências próprias ou alugadas. 

7.6. Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer 

dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros; 

7.7. Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-obra 

qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de acordo com as recomendações 

dos fabricantes; 

7.8. Os mobiliários deverão ser fabricados de modo a terem ergonomia, resistência e 

estabilidade, proporcionando segurança aos usuários e aos equipamentos,  com materiais empregados na sua 

fabricação de alta qualidade e com acabamento impecável, sem falhas; 

 

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

8.1. Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística 

Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de sustentabilidade e 

proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas: 

8.2. que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, com o menor 

volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o 

transporte e o armazenamento. 

 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 

17/03/2020, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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Anexo I-A 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 1 

 

 

ITEM 01 - ARMÁRIO ALTO - Armário alto com 03 prateleiras reguláveis, 02 portas 
de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo. 

40 unidades 

 Características Gerais (para todas as partes em madeira do produto) 

As chapas de madeira deverão: 

1. Ser confeccionadas em MDP, madeira selecionada de eucalipto e pinus reflorestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as 
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
antirreflexo. 

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 
14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. 

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e portas deve ser 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas. 

4. Ter a densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 
3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163 

 

 

 Características Específicas 

1. Tampo superior (Espessura: 25 mm) 

 

de espessura. 

2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 03 prateleiras móveis) com 18 mm 

 

Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 
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mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. 

As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura 
útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. 

As prateleiras móveis devem ser apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com 
rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. 

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix. 01 prateleira fixada, na parte superior, deixando o primeiro vão com 340 a 
360mm. 

As 03 prateleiras deverão ser removíveis e reguláveis de no máximo em 7 em 7 cm e 

deverão ser sustentadas através de suportes de alta qualidade, reforçados para suportar um peso mínimo de 30 

Kg por prateleira. 

 

3. Portas com giro de no mínimo 180º graus e com 18 mm de espessura. 

O par de portas deve ser sustentada em seis dobradiças tipo Top (3 por porta), em 
Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura. 

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos. 

A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02 
chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. 

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas 
metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. 

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com 
rosca interna M4 com acabamento preto fosco. 

A fixação dos mesmos deverá ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. 

 

4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 
20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - 
decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, polimerizada em estufa a 
200º C. 

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de 
altura e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário. 

 

 

DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO 
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(Meramente ilustrativo) 

 

 

Dimensões: 800 X 490 X 1650 mm (LxPxA) 

 

(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura 

 

* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da madeira 

 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 

21/01/2020, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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Anexo I-B 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 2 

 

 

 

ITEM 02 - ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01 prateleira regulável e 02 portas 
de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo. 

20 unidades 

 Características Gerais (para todas as partes em madeira do produto) 

As chapas de madeira deverão: 

1. Ser confeccionado em MDP, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as 
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
antirreflexo. 

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 
14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. 

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e portas deve ser 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas. 

4. Ter s densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 
3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163 

 

 Características Específicas 

1. Tampo superior (Espessura: 25 mm) 

 

de espessura. 

2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira regulável) com 18 mm 

 

Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 
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mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. 

As laterais devem ter furações para regulagem da prateleira em toda a altura 
útil do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. 

A prateleira deve ser apoiada por suportes metálicos em Zamak, fixados com 
rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. 

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como 
cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, reforçados para suportar um peso mínimo de 30 Kg por 
prateleira. 

 

3. Portas de giro de no mínimo 180º grause com 18 mm de espessura. 

O par de Portas deve ser sustentada em 04 dobradiças tipo Top (2 por 
porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura. 

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos. 

A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento por lingueta 
com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento 
zincado e capa plástica. 

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela direita, por meio de 02 
chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas 
uma operação. 

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em 
zamak com rosca interna M4 com acabamento preto fosco. 

A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. 

 

4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado em tubos de 
aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
poliéster, polimerizada em estufa a 200º C. 

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com 
regulador de altura e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. 

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário. 

 

DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO 

 

5. (Meramente ilustrativo) 
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Dimensões 800 X 490 X 750 mm (LxPxA). 

(LxPxA) – Largura x Profundidade x 

Altura 

 

* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da madeira 

 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, 

Chefe de Seção, em 21/01/2020, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 
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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  
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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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020  

 

Processo nº 0000233-92.2020.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 09/2020 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 
57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito 
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os 
preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., 
representada por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais 
abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico 
nº xx/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na forma 
do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2020: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2020: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado 
da publicação do extrato desta ata. 
 
3 - DO PRAZO DE ENTREGA  E DE GARANTIA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45  (quarenta e cinco) dias a partir da  
data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 

QUANT. 
TOTAL 

REGISTRAD
A 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3.2. O prazo de garantia do material será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
  
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação às 
novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0704988)         SEI 0000233-92.2020.6.02.8000 / pg. 113



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do material a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as 
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, 
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as 
informações eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das 
respectivas notas fiscais; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão- de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento e os serviços; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material e na prestação 
dos serviços, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a 
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos. 

e) Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, conforme a 
proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, 
dentro do horário de expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para 
montagem do mobiliário em suas dependências próprias ou alugadas. 

 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer 
dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros; 

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-obra 
qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de acordo 
com as recomendações dos fabricantes; 

h) Fornecer mobiliários  fabricados de modo a terem ergonomia, resistência e 
estabilidade, proporcionando segurança aos usuários e aos equipamentos,  com 
materiais empregados na sua fabricação de alta qualidade e com acabamento 
impecável, sem falhas; 

i) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL 

j) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico 
indicado pelo fornecedor, inclusive as Autorizações de Fornecimento. 

 
 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
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6.1. O material deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à 
Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário 
das 08 às 18hs, das segundas às  quintas-feiras e das 07:30 às 13:30 às sextas-feiras. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 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. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 10 (dez) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite 
ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    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. 
 
6.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 
 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
a) não assinar a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
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i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
7.2. 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. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com 
a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

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

 
7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. 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. 
 
7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária 
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
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7.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento 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.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9. 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 o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. 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. 
 

7.12.1. 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. 

 
7.13. 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 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada. 
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8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. 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% 
 
9 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

9.1.  Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de 
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios 
de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos 
e/ou exigências abaixo assinaladas: 

a) que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, com o menor 
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima 
proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 
10 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
11 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO. 
 
12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, 
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por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0704988)         SEI 0000233-92.2020.6.02.8000 / pg. 119



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3286 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao registro de preços de
armários.

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
da aquisição.

Foram complementadas  no edital as disposições relativas às sanções administrativas e
ao pagamento.

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

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 7.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e 10.6).

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

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal. O Decreto nº
10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a orientação do
TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da proposta,  ele
deve ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou posicionamento
do TCU sobre o tema após a edição do  referido Decreto, esta Seção divulgou os
valores estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa Senhoria.

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.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
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Técnico Judiciário, em 15/05/2020, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/05/2020, às 08:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704991 e o código CRC 7E43C6AC.

0000233-92.2020.6.02.8000 0704991v2
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DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2020.
Reporto-me à Informação 3286, da SLC (0704991),

acerca da qual nada temos a opor, e ao Despacho
GSAD 0674254, para submeter o feito à análise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/05/2020, às 22:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0705936 e o código CRC 9721B524.

0000233-92.2020.6.02.8000 0705936v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
 
Devolvem-se os presentes autos, para esclarecer o

eventual agrupamento dos itens em um único lote.
Caso procedente, trazer aos autos a pertinente

justificativa.
Em qualquer caso, impende ajustar a minuta do

edital.  
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 19/05/2020, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0706342 e o código CRC 829EB7D3.

0000233-92.2020.6.02.8000 0706342v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2020.
À SEPAT.
Para manifestação acerca do apontamento contido

no Despacho AJ-DG 0706342.
Após, a SLC para ajuste da minuta.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/05/2020, às 20:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0707230 e o código CRC 50C6A59A.

0000233-92.2020.6.02.8000 0707230v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de maio de 2020.
Prezado Secretário
Apesar de não constar em nosso Termo de

Referência a sugestão de pregão por item, na minuta do edital
essa informação foi registrada.

Justificamos essa opção, mesmo tendo a aquisição
dois itens em que se notam bastante similaridades, para
ampliar a concorrência, uma vez que grande parte dos
licitantes são fabricantes e as pequenas diferenças de
tonalidade na cor, por exemplo, não implicam em prejuízos à
possível padronização, uma vez que buscamos aquisição para
lugares distintos e essa similaridade não seria essencial nesse
instante.

Assim, confirmo o interesse em uma aquisição por
item e fico a disposição paraa quaisquer outros
esclarecimentos.

Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 21/05/2020, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0707578 e o código CRC 7175E06A.

0000233-92.2020.6.02.8000 0707578v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2020.
Em face do Despacho AJ-DG 0706342, remeto os

autos à SLC para que, após pertinentes esclarecimentos
complementares com a própria Assessoria Jurídica, se for o
caso, promover os ajustes na minuta do edital recomendados,
destacando os esclarecimentos do Sr. Chefe da SEPAT
(doc. 0707578).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/05/2020, às 00:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0708218 e o código CRC 09F98247.

0000233-92.2020.6.02.8000 0708218v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2020 

 

Minuta 

 

PROCESSO Nº: 0000233-92.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXXX  de 2020 

                   Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações e 
Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, 
objetivando o Registro de Preços  de material permanente -  armários, 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 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais 
normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que 
couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente – armários 
altos e baixos, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento licitatório 
é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no Registro, 
que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a contratar,  
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência 
ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo beneficiário do 
registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada a licitação específica, 
constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o 
detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em 
referida licitação. 
 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA  E DE GARANTIA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45  (quarenta e cinco) dias a partir da  data do 
recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
3.2. O prazo de garantia do material será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses. 
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4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. 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. 
 

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

 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor 

familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites 

previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

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

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

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

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

liquidação; 

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

ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no 

exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia 

e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da 

área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do 

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

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

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

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

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

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

em conformidade com as exigências editalícias; 

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

declarar ocorrências posteriores;  
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e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 

7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 

2, de 16 de setembro de 2009; 

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

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 

a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais 

de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação 

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

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 

até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  
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6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 

por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

a) Valor unitário do item  ofertado; 

b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especificação constante 

no Anexo I;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 
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7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo 

legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

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

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 

ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro.  

 
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 

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

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 

o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período 

de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 
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encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam 

ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance 

final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 

três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 

o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa 

fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 

habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 

ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria 

de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

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

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 

anexos.  

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

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será aquele 
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previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, 

se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 

no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em 

razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

9.3.1. O preço máximo unitário fixado para o item 1 é de R$ 1.379,49 (um mil e trezentos e setenta 
e nove reais e quarenta e nove centavos) e para o item 2 é de R$ 563,58 (quinhentos e sessenta 
e três reais e cinquenta e oito centavos), que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, 
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
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9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 

a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 

pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

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

a)  Declaração expressa de que prestará garantia gratuita nesta capital, de acordo com os 
prazos solicitados no item abaixo OU declaração de que assume total responsabilidade de 
custos de transportes no caso de necessidade de manutenção/troca; 

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos 
para o qual o licitante tenha apresentado proposta ou link de acesso a sítios de internet onde 
se possam conferir os produtos; 

c)  Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do 
mobiliário ou do fornecedor da matéria-prima – madeira, que comporá a fabricação dos 
móveis objeto desta aquisição, que comprove a procedência da madeira proveniente de 
manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

d) Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto 
Federal ou Estadual ou Municipal ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO ou pela 
ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão em conformidade com a Norma ABNT 
NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório – Armários e mesas de trabalho; 
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9.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 

9.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 8.24. 

9.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por 

meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade 

fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 

03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 
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cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com 

a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em 

encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-

los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

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

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

 

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

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

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

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

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

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
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f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Físicas, conforme o caso; 

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

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

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

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

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de 

regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 

2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 

2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual 

e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis 

do último exercício. 
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10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 

declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo 

em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, 

isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das 

sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 

suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 

(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

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

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

licitante ou seu representante legal. 
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b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado, com a dimensão exata do produto cotado (sem conter 

medidas alternativas); 

d) conter o preço unitário e  total do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

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

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço global, prevalecerão os primeiros; 

no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 

prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6.    A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 

de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
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para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três 

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

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

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

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

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

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

pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, ou 
por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 25.13 deste Edital, 
Seção de Licitações e Contratos. 

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

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento 

da impugnação. 

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

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
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elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração.. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes da Ata 
de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o disposto 
no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro 
do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item anterior será 
elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do 
decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para assinatura do 
documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços 
no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 
estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no item 16.12 deste 
edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá receber a Nota 
de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu recebimento. 
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16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento deverá ser 
expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade competente que procederá 
à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da 
justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja aceita pela 
autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, e em não sendo 
cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no 
art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” do 
subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta licitação, se for 
conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita autorização desta, sob 
pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma responsabilidade, 
em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do 
Decreto n.º 7.892/2013. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
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16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
  
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o 
preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada 
na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as 
obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação às novas 
condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos 
preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações 
contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao 
interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a 
intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições 
do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 
ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente 
Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de idoneidade 
exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de Proteção e Defesa 
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do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, 
quanto à aceitação ou não do fornecimento do material a outro órgão da Administração Pública 
(não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 
16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as 
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na 
Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, serão 
entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas notas fiscais; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão- de-obra, embalagens, 
ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes 
sobre o fornecimento e os serviços; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material e na prestação dos 
serviços, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a Nota de 
Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas 
de aceites e pagamentos. 

e) Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, conforme a proposta 
apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de 
expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para montagem do mobiliário em suas 
dependências próprias ou alugadas. 

 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer dados 
técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros; 

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-obra 
qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de acordo com as 
recomendações dos fabricantes; 

h) Fornecer mobiliários  fabricados de modo a terem ergonomia, resistência e estabilidade, 
proporcionando segurança aos usuários e aos equipamentos,  com materiais empregados na sua 
fabricação de alta qualidade e com acabamento impecável, sem falhas; 

i) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações enviadas 
pelo TRE/AL 

j) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado 
pelo fornecedor, inclusive as Autorizações de Fornecimento. 

 
19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do 
Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços, em 
conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 
2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
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20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à Avenida Menino 
Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das 
segundas às  quintas-feiras e das 07:30 às 13:30 às sextas-feiras. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 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. 

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações previstas na 
proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do objeto, será 
de 10 (dez) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item 
objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    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. 
 
207.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu recebimento 
recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, substituir o produto 
adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo 
prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta: 

 
a) não assinar a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 
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21.2. 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. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a 
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, sem 
prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) 
em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, 
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea 
“d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na 
entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” acima, bem como a extrapolação 
do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

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

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com as 
demais. 
 
21.4.3. 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. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
 
21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 
justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-
lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 

21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente poderá se 
valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do 
interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento 
do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
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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.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
21.9. 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 o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao licitante 
contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. 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. 
 

21.12.1. 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. 

 
21.13. 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 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de 
mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em 
até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não 
incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios, 
apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o 
contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

23.1.  Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística 
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de 
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou 
exigências abaixo assinaladas: 

a) que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume 
possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o 
transporte e o armazenamento. 

 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados na 
Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, PTRES 167674 (Julgamento de 
Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

25.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

25.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

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

25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

25.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

25.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
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25.9.  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. 
 
25.10. 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. 
 
25.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, 
Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto 
nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e Contratos, 
no endereço especificado no item 25.13, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites 
www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A -  Especificações do Item 1; 
ANEXO I-A -  Especificações do Item 2; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de Alagoas, para 
dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas 
administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2020. 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição, através de 

ARP, Material Permanente - Armários (40 armários alto, 20 armários baixo) - Conta 

1231103-03, conforme especificações técnicas contidas nos Anexos, parte integrante e 

complementar deste documento; 

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para fornecimento 

durante 12 meses, com entregas em períodos alternados e quantidades definidas de acordo 

com os levantamentos efetuados pela SEPAT. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se dá pela necessidade de compor os ambientes para 

funcionamento de Cartórios Eleitorais e reposição de estoque mínimo. 

2.2. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo 

principal de adquirir bens da melhor qualidade possível e que tenham sido fabricados através 

de critérios de sustentabilidade. 

 

3. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1. Deverá conter discriminação detalhada, dimensão exata do produto 

cotado (sem conter medidas alternativas), a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, 

marca, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos 

materiais, bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor 

para possíveis pagamentos. 

3.2. Os valores a serem apostos na proposta de preços  da  empresa  deverão 

prever a incidência de quaisquer despesas, tais como transporte, tributos, embalagens, 

serviços e montagens, uma vez que os móveis adquiridos deverão ser entregue devidamente 

montados no Almoxarifado deste TRE conforme item 7.5 deste Termo de Referência. 

3.4. Ainda nesse momento, a empresa deverá ainda apresentar: 

3.4.1. Declaração expressa de que prestará garantia gratuita nesta capital, de 

acordo com os prazos solicitados no item abaixo OU declaração de que assume total 

responsabilidade de custos de transportes no caso de necessidade de manutenção/troca. 

3.4.2. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou 

códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta ou link de acesso a 

sítios de internet onde se possam conferir os produtos. 
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3.4.3. Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em 

nome do Fabricante do mobiliário ou do fornecedor da matéria-prima – madeira, que 

comporá a fabricação dos móveis objeto desta aquisição, que comprove a procedência da 

madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento, 

3.4.4. Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Relatório de 

Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou Laboratório Particular 

acreditado pelo INMETRO ou pela ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão em 

conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório – Armários 

e mesas de trabalho; 

 

4. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

4.1. Prazo de entrega nesta capital: até 45 dias corridos, contados a partir 

da data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou Nota de Empenho. A empresa 

que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão; 

4.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Avenida 

Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL; 

4.3. Prazo de garantia mínima: 60 meses 

4.3.1. Prazos para manutenção corretiva: 

4.3.1.1. Até 07 dias, contados a partir da comunicação por escrito, para 

comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do defeito apresentado. 

4.3.1.2. Até 20 dias, contados a partir da comunicação por escrito, para 

solucionar os defeitos. 

4.3.1.3. Até 30 dias, contados a partir da comunicação por escrito, se 

necessário substituir o bem. 

 

5. RECEBIMENTO DOS BENS 

5.1. Os materiais serão recebidos: 

5.1.1. Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no 

prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT; 

5.1.2. Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da 

comunicação da SEALMOX, pela SEPAT ou Comissão de Recebimento, após os testes de 

qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas. 
 

 

6. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
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6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual 

competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato; 

6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o Tribunal 

ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, 

em todos os móveis, instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá a 

responsabilidade da empresa na sua execução; 

6.3. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após 

comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à manutenção corretiva 

e ajustes em geral; 

6.4. À SEPAT ou Comissão de Recebimento ficando-lhes assegurado o direito 

de exigir o cumprimento de todos os itens constantes deste Termo de Referência, além dos 

seguintes: 

6.4.1. Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a 

correção da sua montagem; 

6.4.2. Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa; 

6.4.3. Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para fins de registros e 

posterior pagamento. 

6.4.4. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da 

empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie obstáculos à 

fiscalização; que não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da 

Administração; ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue 

impróprio para a execução dos serviços; 

6.4.5. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de 

acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim 

considerados de primeiro uso; 

6.4.6. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para 

que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, 

manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas peças, sendo 

devolvidos à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem 

qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega 

dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão de 

recebimento. 

 

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 

7.1. Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente os 

prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e 
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na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 

eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, serão entregues 

montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas notas fiscais; 

7.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão- de-obra, 

embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes 

sobre o fornecimento e os serviços; 

7.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, 

incluindo as entregas feitas por transportadora; 

7.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a 

Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas de 

aceites e pagamentos. 

7.5. Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, conforme 

a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de 

expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para montagem do mobiliário em suas 

dependências próprias ou alugadas. 

7.6. Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer 

dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros; 

7.7. Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-obra 

qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de acordo com as recomendações 

dos fabricantes; 

7.8. Os mobiliários deverão ser fabricados de modo a terem ergonomia, resistência e 

estabilidade, proporcionando segurança aos usuários e aos equipamentos,  com materiais empregados na sua 

fabricação de alta qualidade e com acabamento impecável, sem falhas; 

 

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

8.1. Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística 

Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de sustentabilidade e 

proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas: 

8.2. que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, com o menor 

volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o 

transporte e o armazenamento. 

 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 

17/03/2020, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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Anexo I-A 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 1 

 

 

ITEM 01 - ARMÁRIO ALTO - Armário alto com 03 prateleiras reguláveis, 02 portas 
de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo. 

40 unidades 

 Características Gerais (para todas as partes em madeira do produto) 

As chapas de madeira deverão: 

1. Ser confeccionadas em MDP, madeira selecionada de eucalipto e pinus reflorestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as 
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
antirreflexo. 

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 
14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. 

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e portas deve ser 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas. 

4. Ter a densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 
3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163 

 

 

 Características Específicas 

1. Tampo superior (Espessura: 25 mm) 

 

de espessura. 

2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 03 prateleiras móveis) com 18 mm 

 

Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 
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mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. 

As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura 
útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. 

As prateleiras móveis devem ser apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com 
rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. 

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix. 01 prateleira fixada, na parte superior, deixando o primeiro vão com 340 a 
360mm. 

As 03 prateleiras deverão ser removíveis e reguláveis de no máximo em 7 em 7 cm e 

deverão ser sustentadas através de suportes de alta qualidade, reforçados para suportar um peso mínimo de 30 

Kg por prateleira. 

 

3. Portas com giro de no mínimo 180º graus e com 18 mm de espessura. 

O par de portas deve ser sustentada em seis dobradiças tipo Top (3 por porta), em 
Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura. 

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos. 

A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02 
chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. 

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas 
metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. 

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com 
rosca interna M4 com acabamento preto fosco. 

A fixação dos mesmos deverá ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. 

 

4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 
20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - 
decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, polimerizada em estufa a 
200º C. 

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de 
altura e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário. 

 

 

DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO 
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(Meramente ilustrativo) 

 

 

Dimensões: 800 X 490 X 1650 mm (LxPxA) 

 

(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura 

 

* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da madeira 

 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 

21/01/2020, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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Anexo I-B 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 2 

 

 

 

ITEM 02 - ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01 prateleira regulável e 02 portas 
de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo. 

20 unidades 

 Características Gerais (para todas as partes em madeira do produto) 

As chapas de madeira deverão: 

1. Ser confeccionado em MDP, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as 
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
antirreflexo. 

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 
14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. 

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e portas deve ser 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas. 

4. Ter s densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 
3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163 

 

 Características Específicas 

1. Tampo superior (Espessura: 25 mm) 

 

de espessura. 

2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira regulável) com 18 mm 

 

Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 
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mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. 

As laterais devem ter furações para regulagem da prateleira em toda a altura 
útil do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. 

A prateleira deve ser apoiada por suportes metálicos em Zamak, fixados com 
rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. 

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como 
cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, reforçados para suportar um peso mínimo de 30 Kg por 
prateleira. 

 

3. Portas de giro de no mínimo 180º grause com 18 mm de espessura. 

O par de Portas deve ser sustentada em 04 dobradiças tipo Top (2 por 
porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura. 

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos. 

A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento por lingueta 
com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento 
zincado e capa plástica. 

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela direita, por meio de 02 
chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas 
uma operação. 

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em 
zamak com rosca interna M4 com acabamento preto fosco. 

A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. 

 

4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado em tubos de 
aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
poliéster, polimerizada em estufa a 200º C. 

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com 
regulador de altura e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. 

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário. 

 

DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO 

 

5. (Meramente ilustrativo) 
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Dimensões 800 X 490 X 750 mm (LxPxA). 

(LxPxA) – Largura x Profundidade x 

Altura 

 

* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da madeira 

 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, 

Chefe de Seção, em 21/01/2020, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 
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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  
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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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020  

 

Processo nº 0000233-92.2020.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 09/2020 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 
57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito 
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os 
preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., 
representada por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais 
abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico 
nº xx/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na forma 
do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2020: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2020: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado 
da publicação do extrato desta ata. 
 
3 - DO PRAZO DE ENTREGA  E DE GARANTIA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45  (quarenta e cinco) dias a partir da  
data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 

QUANT. 
TOTAL 

REGISTRAD
A 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3.2. O prazo de garantia do material será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
  
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação às 
novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
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idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do material a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as 
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, 
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as 
informações eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das 
respectivas notas fiscais; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão- de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento e os serviços; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material e na prestação 
dos serviços, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a 
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos. 

e) Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, conforme a 
proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, 
dentro do horário de expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para 
montagem do mobiliário em suas dependências próprias ou alugadas. 

 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer 
dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros; 

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-obra 
qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de acordo 
com as recomendações dos fabricantes; 

h) Fornecer mobiliários  fabricados de modo a terem ergonomia, resistência e 
estabilidade, proporcionando segurança aos usuários e aos equipamentos,  com 
materiais empregados na sua fabricação de alta qualidade e com acabamento 
impecável, sem falhas; 

i) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL 

j) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico 
indicado pelo fornecedor, inclusive as Autorizações de Fornecimento. 

 
 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
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6.1. O material deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à 
Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário 
das 08 às 18hs, das segundas às  quintas-feiras e das 07:30 às 13:30 às sextas-feiras. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 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. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 10 (dez) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite 
ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    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. 
 
6.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 
 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
a) não assinar a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
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i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
7.2. 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. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com 
a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

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

 
7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. 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. 
 
7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária 
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
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7.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento 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.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9. 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 o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. 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. 
 

7.12.1. 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. 

 
7.13. 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 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada. 
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8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. 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% 
 
9 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

9.1.  Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de 
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios 
de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos 
e/ou exigências abaixo assinaladas: 

a) que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, com o menor 
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima 
proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 
10 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
11 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO. 
 
12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, 
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por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2020.
À AJ-DG,
para análise da minuta de edital, em conformidade

com os esclarecimentos prestados pela SEPAT (SEI 0707578)
de que a licitação deverá ser menor preço por item.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 22/05/2020, às 08:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0708325 e o código CRC 940A77E4.

0000233-92.2020.6.02.8000 0708325v1
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PROCESSO : 0000233-92.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

ASSUNTO : FASE INTERNA DE LICITAÇÃO. ANÁLISE DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL
PERMANENTER (ARMÁRIOS).

 

Parecer nº 961 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 

 
Tratam os autos de Registro de Preços de material

permanente – armários altos e baixos, conforme termo de
referência (0669108), elaborado pela Seção de Patrimônio -
SEPAT e aprovado pela Secretaria de
Administração (0673617).

 
2. DO PROCEDIMENTO

 

Os  autos foram encaminhados à SEIC/COMAP,
para a devida pesquisa de preços (0672514), que utilizou a
ferramenta Banco de Preços dos materiais (0672506),  com
base em diversos preços de compras governamentais, tendo
sido obtido o valor médio para o item 1 (40 armários altos, 
preço unitário R$ 1.379,49) de R$ 55.059,60 (cinquenta e
cinco mil  cinquenta e nove reais e sessenta centavos),  e para
o item 2 (20 armários baixos, preço unitário R$ 563,58) valor
médio de R$ 11.271,60 (onze mil duzentos e setenta e um
reais e sessenta centavos), perfazendo o valor médio global de
R$ 66.331,20 (sessenta e seis mil trezentos e trinta e um reais
e vinte centavos).

Ao ensejo, a  SEIC sugeriu que a contratação fosse
realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na
forma  Eletrônica, com base na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019.

A inclusão de Intenção de Registro de Preços foi
incluida no evento (0689351), acabando por restar deserta
(0704430).

No evento  0708324, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0704991), especialmente no que se refere à
divulgação dos preços orçados pela administração, ancorado
no entendimento do TCU.

A SAD ratificou as inclusões que a SLC fez no
Termo de Referência, como se vê do documento 0705936.

 Por fim, vieram 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. 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 o Registro de Preços de material permanente -
armários altos e baixos.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, verificadas
pelas unidades competentes, passamos a opinar nos termos
que seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 

3. DO REGISTRO DE PREÇOS
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Os presentes autos tratam da utilização do Sistema
de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013,
alterado pelo Decreto 9.488/2018.

Com efeito, como se conclui das informações
constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no  termo de referência (0669108).

Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

Tendo em mente as disposições constantes no
Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

 
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

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

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

"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Dessa forma, sendo os serviços em

foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 12.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
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sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 12.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, na forma da legislação de regência.

 

5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, 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, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 5.450/05, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

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?  0643485

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade pública
que demanda a futura contratação? SIM 0669108

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

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

6 O Termo de Referência contém justificativa para utilização do
Pregão Presencial em detrimento do Eletrônico? N/A  

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

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  

22O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade? SIM  

23Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0673617

PESQUISA DE PREÇOS

24Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0672514

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  

26Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados? SIM

0672506

Relatório
Banco
de
Preços

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

MINUTA DO EDITAL
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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 0708324

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)?

N/A  

Competitividade

33
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências que
tenham potencial para reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

N/A  

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  

37As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do edital
estão de acordo com a legislação? SIM  

38As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista contidas
na minuta do edital estão de acordo com a legislação? SIM  

39A forma de divulgação de licitação está de acordo com o valor a
ser contratado? SIM  

40A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira? N/A  

41A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas? NÃO  

42A 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

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

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  
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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  

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

51A 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

andamento

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

 Fase
posterior

58
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº
5.450/05

 Fase
posterior

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

 Fase
posterior

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?

SIM
0689351

0704430

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61Os autos do processo contêm documento indicativo da existência de
recursos orçamentários para suportar a despesa? NÃO

Registro
de
Preços
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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  

63Os autos do processo contêm declaração do ordenador da despesa
(artigo 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000), conforme o caso? N/A  

 

 6. CONCLUSÃO

Dessarte, esta Assessoria Jurídica aprova, nos
termos do parágrafo único do artigo 38, da Lei 8.666/93, e em
face de sua regularidade jurídica, a minuta (0708324) do
edital de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, objetivando o Registro de Preços de material
permanente - armários altos e baixos, tudo de acordo com a a
requisição promovida pela Secretaria de Administração.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 25/05/2020, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 25/05/2020, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0709711 e o código CRC 06B0100E.

0000233-92.2020.6.02.8000 0709711v3
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CONCLUSÃO

Maceió, 25 de maio de 2020.
Tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo

Desembaragador Presidente deste TRE/AL, para a necessária
e competente deliberação, com a recomenção de que,
conforme Parecer 961 (0709711), da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, seja autorizada a abertura do procedimento
licitatório objeto dos presentes autos.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
26/05/2020, às 12:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0709865 e o código CRC A5A5EF4C.

0000233-92.2020.6.02.8000 0709865v1
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PROCESSO : 0000233-92.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Material Permanente. Armários.

 

Decisão nº 1477 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0709865.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço Por Item, 
objetivando o Registro de Preços para a aquisição de material
permanente - armários (40 armários alto, 20 armários baixo),
visando atender a necessidade de compor os ambientes para o bom
funcionamento dos Cartórios Eleitorais, bem como para reposição de
estoque mínimo deste Tribunal, tudo de acordo com a justificativa
constante no termo de referência (0669108), elaborado pela Seção de
Patrimônio e conforme requisição promovida pela Secretaria de
Administração deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0708324, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 961 (0709711) e demais medidas cabíveis.
 

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 26/05/2020, às 18:21, 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
0710712 e o código CRC 536A52D1.

0000233-92.2020.6.02.8000 0710712v4
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DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2020.
À SLC, para abertura da fase externa do certame,

nos termos autorizados pela Pesidência, a Decisão nº 1477
(doc. 0710712).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/05/2020, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0711082 e o código CRC 1B12A2D2.

0000233-92.2020.6.02.8000 0711082v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020 

 

PROCESSO Nº: 0000233-92.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 15 de junho  de 2020 

                   Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações e 
Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, 
objetivando o Registro de Preços  de material permanente -  armários, 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 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais 
normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que 
couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material permanente – armários 
altos e baixos, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento licitatório 
é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no Registro, 
que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a contratar,  
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência 
ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo beneficiário do 
registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada a licitação específica, 
constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o 
detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em 
referida licitação. 
 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA  E DE GARANTIA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45  (quarenta e cinco) dias a partir da  data do 
recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
3.2. O prazo de garantia do material será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
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4.1. 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. 
 

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

 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor 

familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites 

previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

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

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

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

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

liquidação; 

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

ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no 

exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia 

e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da 

área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do 

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

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

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

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

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

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

em conformidade com as exigências editalícias; 

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

declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 
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7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 

2, de 16 de setembro de 2009; 

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

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 

a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais 

de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação 

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

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 

até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 

por meio de chave de acesso e senha. 
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6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

a) Valor unitário do item  ofertado; 

b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especificação constante 

no Anexo I;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo 

legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 

necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
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condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

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

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 

ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro.  

 
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 

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

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 

o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período 

de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam 
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ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance 

final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 

três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 

o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa 

fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 

habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 

ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria 

de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

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

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 

anexos.  

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

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 
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8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, 

se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 

no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em 

razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

9.3.1. O preço máximo unitário fixado para o item 1 é de R$ 1.379,49 (um mil e trezentos e setenta 
e nove reais e quarenta e nove centavos) e para o item 2 é de R$ 563,58 (quinhentos e sessenta 
e três reais e cinquenta e oito centavos), que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, 
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

Edital do Pregão Eletrônico nº 32/2020 (0711670)         SEI 0000233-92.2020.6.02.8000 / pg. 186



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 

a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 

pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

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

a)  Declaração expressa de que prestará garantia gratuita nesta capital, de acordo com os 
prazos solicitados no item abaixo OU declaração de que assume total responsabilidade de 
custos de transportes no caso de necessidade de manutenção/troca; 

b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos 
para o qual o licitante tenha apresentado proposta ou link de acesso a sítios de internet onde 
se possam conferir os produtos; 

c)  Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do 
mobiliário ou do fornecedor da matéria-prima – madeira, que comporá a fabricação dos 
móveis objeto desta aquisição, que comprove a procedência da madeira proveniente de 
manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

d) Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto 
Federal ou Estadual ou Municipal ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO ou pela 
ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão em conformidade com a Norma ABNT 
NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório – Armários e mesas de trabalho; 

 
 

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

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 
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9.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 8.24. 

9.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por 

meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade 

fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 

03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 
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10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com 

a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em 

encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-

los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

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

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

 

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

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

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

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

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

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

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

autorização; 
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10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Físicas, conforme o caso; 

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

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

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

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

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de 

regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 

2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 

2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual 

e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis 

do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 

declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
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10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo 

em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, 

isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das 

sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 

suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 

(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

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

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado, com a dimensão exata do produto cotado (sem conter 

medidas alternativas); 

Edital do Pregão Eletrônico nº 32/2020 (0711670)         SEI 0000233-92.2020.6.02.8000 / pg. 191



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

d) conter o preço unitário e  total do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

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

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço global, prevalecerão os primeiros; 

no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 

prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6.    A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 

de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três 

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

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
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12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

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

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

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

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

pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, ou 
por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 25.13 deste Edital, 
Seção de Licitações e Contratos. 

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

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento 

da impugnação. 

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

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
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motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração.. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes da Ata 
de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o disposto 
no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro 
do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item anterior será 
elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do 
decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para assinatura do 
documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços 
no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 
estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no item 16.12 deste 
edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá receber a Nota 
de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento deverá ser 
expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade competente que procederá 
à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da 
justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja aceita pela 
autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, e em não sendo 
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cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no 
art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” do 
subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta licitação, se for 
conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita autorização desta, sob 
pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma responsabilidade, 
em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do 
Decreto n.º 7.892/2013. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
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17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o 
preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada 
na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as 
obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação às novas 
condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos 
preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações 
contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao 
interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a 
intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições 
do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 
ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente 
Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de idoneidade 
exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, 
quanto à aceitação ou não do fornecimento do material a outro órgão da Administração Pública 
(não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 
16.15. 
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18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as 
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na 
Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, serão 
entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas notas fiscais; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão- de-obra, embalagens, 
ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes 
sobre o fornecimento e os serviços; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material e na prestação dos 
serviços, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a Nota de 
Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas 
de aceites e pagamentos. 

e) Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, conforme a proposta 
apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de 
expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para montagem do mobiliário em suas 
dependências próprias ou alugadas. 

 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer dados 
técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros; 

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-obra 
qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de acordo com as 
recomendações dos fabricantes; 

h) Fornecer mobiliários  fabricados de modo a terem ergonomia, resistência e estabilidade, 
proporcionando segurança aos usuários e aos equipamentos,  com materiais empregados na sua 
fabricação de alta qualidade e com acabamento impecável, sem falhas; 

i) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações enviadas 
pelo TRE/AL 

j) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado 
pelo fornecedor, inclusive as Autorizações de Fornecimento. 

 
19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do 
Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços, em 
conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 
2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à Avenida Menino 
Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das 
segundas às  quintas-feiras e das 07:30 às 13:30 às sextas-feiras. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
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a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 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. 

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações previstas na 
proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do objeto, será 
de 10 (dez) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item 
objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    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. 
 
207.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu recebimento 
recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, substituir o produto 
adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo 
prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta: 

 
a) não assinar a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
21.2. 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. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a 
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas 
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convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, sem 
prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) 
em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, 
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea 
“d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na 
entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” acima, bem como a extrapolação 
do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

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

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com as 
demais. 
 
21.4.3. 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. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
 
21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 
justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-
lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 

21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente poderá se 
valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do 
interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento 
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.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 
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21.9. 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 o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao licitante 
contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. 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. 
 

21.12.1. 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. 

 
21.13. 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 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de 
mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em 
até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não 
incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. 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% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
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23.1.  Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística 
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de 
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou 
exigências abaixo assinaladas: 

a) que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume 
possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o 
transporte e o armazenamento. 

 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados na 
Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, PTRES 167674 (Julgamento de 
Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

25.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

25.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

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

25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

25.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

25.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
25.9.  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. 
 
25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
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á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL. 
 
25.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, 
Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto 
nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e Contratos, 
no endereço especificado no item 25.13, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites 
www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A -  Especificações do Item 1; 
ANEXO I-A -  Especificações do Item 2; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. 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, 27 de maio de 2020. 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição, através de 

ARP, Material Permanente - Armários (40 armários alto, 20 armários baixo) - Conta 

1231103-03, conforme especificações técnicas contidas nos Anexos, parte integrante e 

complementar deste documento; 

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para fornecimento 

durante 12 meses, com entregas em períodos alternados e quantidades definidas de acordo 

com os levantamentos efetuados pela SEPAT. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se dá pela necessidade de compor os ambientes para 

funcionamento de Cartórios Eleitorais e reposição de estoque mínimo. 

2.2. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo 

principal de adquirir bens da melhor qualidade possível e que tenham sido fabricados através 

de critérios de sustentabilidade. 

 

3. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1. Deverá conter discriminação detalhada, dimensão exata do produto 

cotado (sem conter medidas alternativas), a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, 

marca, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos 

materiais, bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor 

para possíveis pagamentos. 

3.2. Os valores a serem apostos na proposta de preços  da  empresa  deverão 

prever a incidência de quaisquer despesas, tais como transporte, tributos, embalagens, 

serviços e montagens, uma vez que os móveis adquiridos deverão ser entregue devidamente 

montados no Almoxarifado deste TRE conforme item 7.5 deste Termo de Referência. 

3.4. Ainda nesse momento, a empresa deverá ainda apresentar: 

3.4.1. Declaração expressa de que prestará garantia gratuita nesta capital, de 

acordo com os prazos solicitados no item abaixo OU declaração de que assume total 

responsabilidade de custos de transportes no caso de necessidade de manutenção/troca. 

3.4.2. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou 

códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta ou link de acesso a 

sítios de internet onde se possam conferir os produtos. 
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3.4.3. Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em 

nome do Fabricante do mobiliário ou do fornecedor da matéria-prima – madeira, que 

comporá a fabricação dos móveis objeto desta aquisição, que comprove a procedência da 

madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento, 

3.4.4. Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Relatório de 

Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou Laboratório Particular 

acreditado pelo INMETRO ou pela ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão em 

conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório – Armários 

e mesas de trabalho; 

 

4. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

4.1. Prazo de entrega nesta capital: até 45 dias corridos, contados a partir 

da data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou Nota de Empenho. A empresa 

que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão; 

4.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Avenida 

Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL; 

4.3. Prazo de garantia mínima: 60 meses 

4.3.1. Prazos para manutenção corretiva: 

4.3.1.1. Até 07 dias, contados a partir da comunicação por escrito, para 

comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do defeito apresentado. 

4.3.1.2. Até 20 dias, contados a partir da comunicação por escrito, para 

solucionar os defeitos. 

4.3.1.3. Até 30 dias, contados a partir da comunicação por escrito, se 

necessário substituir o bem. 

 

5. RECEBIMENTO DOS BENS 

5.1. Os materiais serão recebidos: 

5.1.1. Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no 

prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT; 

5.1.2. Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da 

comunicação da SEALMOX, pela SEPAT ou Comissão de Recebimento, após os testes de 

qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas. 
 

 

6. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
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6.1. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual 

competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato; 

6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o Tribunal 

ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, 

em todos os móveis, instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá a 

responsabilidade da empresa na sua execução; 

6.3. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após 

comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à manutenção corretiva 

e ajustes em geral; 

6.4. À SEPAT ou Comissão de Recebimento ficando-lhes assegurado o direito 

de exigir o cumprimento de todos os itens constantes deste Termo de Referência, além dos 

seguintes: 

6.4.1. Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a 

correção da sua montagem; 

6.4.2. Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa; 

6.4.3. Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para fins de registros e 

posterior pagamento. 

6.4.4. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da 

empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie obstáculos à 

fiscalização; que não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da 

Administração; ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue 

impróprio para a execução dos serviços; 

6.4.5. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de 

acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim 

considerados de primeiro uso; 

6.4.6. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para 

que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, 

manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas peças, sendo 

devolvidos à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem 

qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega 

dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão de 

recebimento. 

 

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 

7.1. Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente os 

prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e 
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na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 

eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, serão entregues 

montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas notas fiscais; 

7.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão- de-obra, 

embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes 

sobre o fornecimento e os serviços; 

7.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, 

incluindo as entregas feitas por transportadora; 

7.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a 

Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas de 

aceites e pagamentos. 

7.5. Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, conforme 

a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de 

expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para montagem do mobiliário em suas 

dependências próprias ou alugadas. 

7.6. Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer 

dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros; 

7.7. Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-obra 

qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de acordo com as recomendações 

dos fabricantes; 

7.8. Os mobiliários deverão ser fabricados de modo a terem ergonomia, resistência e 

estabilidade, proporcionando segurança aos usuários e aos equipamentos,  com materiais empregados na sua 

fabricação de alta qualidade e com acabamento impecável, sem falhas; 

 

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

8.1. Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística 

Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de sustentabilidade e 

proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas: 

8.2. que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, com o menor 

volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o 

transporte e o armazenamento. 

 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 

17/03/2020, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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Anexo I-A 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 1 

 

 

ITEM 01 - ARMÁRIO ALTO - Armário alto com 03 prateleiras reguláveis, 02 portas 
de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo. 

40 unidades 

 Características Gerais (para todas as partes em madeira do produto) 

As chapas de madeira deverão: 

1. Ser confeccionadas em MDP, madeira selecionada de eucalipto e pinus reflorestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as 
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
antirreflexo. 

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 
14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. 

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e portas deve ser 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas. 

4. Ter a densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 
3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163 

 

 

 Características Específicas 

1. Tampo superior (Espessura: 25 mm) 

 

de espessura. 

2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 03 prateleiras móveis) com 18 mm 

 

Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 
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mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. 

As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura 
útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. 

As prateleiras móveis devem ser apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com 
rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. 

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix. 01 prateleira fixada, na parte superior, deixando o primeiro vão com 340 a 
360mm. 

As 03 prateleiras deverão ser removíveis e reguláveis de no máximo em 7 em 7 cm e 

deverão ser sustentadas através de suportes de alta qualidade, reforçados para suportar um peso mínimo de 30 

Kg por prateleira. 

 

3. Portas com giro de no mínimo 180º graus e com 18 mm de espessura. 

O par de portas deve ser sustentada em seis dobradiças tipo Top (3 por porta), em 
Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura. 

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos. 

A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02 
chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. 

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas 
metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. 

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com 
rosca interna M4 com acabamento preto fosco. 

A fixação dos mesmos deverá ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. 

 

4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 
20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - 
decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, polimerizada em estufa a 
200º C. 

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de 
altura e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário. 

 

 

DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO 
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(Meramente ilustrativo) 

 

 

Dimensões: 800 X 490 X 1650 mm (LxPxA) 

 

(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura 

 

* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da madeira 

 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 

21/01/2020, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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Anexo I-B 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 2 

 

 

 

ITEM 02 - ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01 prateleira regulável e 02 portas 
de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo. 

20 unidades 

 Características Gerais (para todas as partes em madeira do produto) 

As chapas de madeira deverão: 

1. Ser confeccionado em MDP, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as 
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
antirreflexo. 

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 
14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. 

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e portas deve ser 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas. 

4. Ter s densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 
3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163 

 

 Características Específicas 

1. Tampo superior (Espessura: 25 mm) 

 

de espessura. 

2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira regulável) com 18 mm 

 

Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 
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mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. 

As laterais devem ter furações para regulagem da prateleira em toda a altura 
útil do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. 

A prateleira deve ser apoiada por suportes metálicos em Zamak, fixados com 
rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. 

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como 
cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, reforçados para suportar um peso mínimo de 30 Kg por 
prateleira. 

 

3. Portas de giro de no mínimo 180º grause com 18 mm de espessura. 

O par de Portas deve ser sustentada em 04 dobradiças tipo Top (2 por 
porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura. 

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos. 

A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento por lingueta 
com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento 
zincado e capa plástica. 

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela direita, por meio de 02 
chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas 
uma operação. 

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em 
zamak com rosca interna M4 com acabamento preto fosco. 

A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. 

 

4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado em tubos de 
aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
poliéster, polimerizada em estufa a 200º C. 

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com 
regulador de altura e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. 

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário. 

 

DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO 

 

5. (Meramente ilustrativo) 
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Dimensões 800 X 490 X 750 mm (LxPxA). 

(LxPxA) – Largura x Profundidade x 

Altura 

 

* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da madeira 

 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, 

Chefe de Seção, em 21/01/2020, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 
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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  
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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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020  

 

Processo nº 0000233-92.2020.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 32/2020 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 
57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito 
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os 
preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., 
representada por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais 
abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico 
nº 32/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na forma 
do Edital de Pregão Eletrônico nº 32/2020: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 32/2020: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado 
da publicação do extrato desta ata. 
 
3 - DO PRAZO DE ENTREGA  E DE GARANTIA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 45  (quarenta e cinco) dias a partir da  
data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 

QUANT. 
TOTAL 

REGISTRAD
A 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3.2. O prazo de garantia do material será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
  
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação às 
novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
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idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do material a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as 
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, 
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as 
informações eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das 
respectivas notas fiscais; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão- de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento e os serviços; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material e na prestação 
dos serviços, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a 
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 
tomadas as medidas de aceites e pagamentos. 

e) Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, conforme a 
proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, 
dentro do horário de expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para 
montagem do mobiliário em suas dependências próprias ou alugadas. 

 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer 
dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros; 

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-obra 
qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de acordo 
com as recomendações dos fabricantes; 

h) Fornecer mobiliários  fabricados de modo a terem ergonomia, resistência e 
estabilidade, proporcionando segurança aos usuários e aos equipamentos,  com 
materiais empregados na sua fabricação de alta qualidade e com acabamento 
impecável, sem falhas; 

i) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL 

j) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico 
indicado pelo fornecedor, inclusive as Autorizações de Fornecimento. 

 
 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
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6.1. O material deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à 
Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário 
das 08 às 18hs, das segundas às  quintas-feiras e das 07:30 às 13:30 às sextas-feiras. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 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. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 10 (dez) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite 
ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    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. 
 
6.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 
 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
a) não assinar a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
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i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
7.2. 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. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com 
a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

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

 
7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. 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. 
 
7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária 
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
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7.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento 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.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9. 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 o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. 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. 
 

7.12.1. 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. 

 
7.13. 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 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada. 
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8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. 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% 
 
9 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

9.1.  Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de 
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios 
de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos 
e/ou exigências abaixo assinaladas: 

a) que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, com o menor 
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima 
proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 
10 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
11 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO. 
 
12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, 
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por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 21 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020

 

PROCESSO Nº: 0000233-92.2020.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 15 de junho  de 2020

 Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).

Local: www.comprasnet.gov.br

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção
de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços  de
material permanente -  armários, 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 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19
de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

1 - DO OBJETO.
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1.1.            O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material
permanente – armários altos e baixos, conforme especificações descritas neste
edital e seus anexos.

 

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

 

2.1.         O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.

 

2.2.            A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.

 

2.3.            A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar,  facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de
condições.

 

2.3.1.  O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada a
licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou,
após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando
ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA  E DE GARANTIA.

 

3.1.         O prazo para a entrega dos materiais é de 45  (quarenta e cinco) dias a
partir da  data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

 

3.2.             O prazo de garantia do material será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses.

 

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

 

4.1.           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
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Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

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

 

4.2.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

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

4.4.            Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
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aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento
de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

 

5.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

5. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

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

 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
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concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

6.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3.  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

6.4.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

6.6.  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.7.  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.8.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor unitário do item  ofertado;

b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I;

7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7. .  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.   Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação.

7.   Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
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regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
públicas.

1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

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

 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

8.   O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

8.   Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado.

 

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

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

8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os
respectivos lances.
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8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

8.10.         A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez
por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

8.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

8.         Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

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

8. . No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

8. . Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

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

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
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classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.

8.22.         Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no pais;

8.22.2. por empresas brasileiras;

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.

8. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.

8. .          Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

9. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do
Decreto n.º 10.024/2019. 

9.   O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob
pena de desclassificação.

9. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3.1. O preço máximo unitário fixado para o item 1 é de R$ 1.379,49 (um mil e
trezentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos) e para o item 2 é de R$
563,58 (quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos), que de modo
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algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

 

9.   Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

 

9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

 

9.8. Deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os seguintes documentos:

 

a.  Declaração expressa de que prestará garantia gratuita nesta capital, de acordo
com os prazos solicitados no item abaixo OU declaração de que assume total
responsabilidade de custos de transportes no caso de necessidade de
manutenção/troca;

b. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos,
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dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta ou link de acesso
a sítios de internet onde se possam conferir os produtos;

c.  Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do
Fabricante do mobiliário ou do fornecedor da matéria-prima – madeira, que
comporá a fabricação dos móveis objeto desta aquisição, que comprove a
procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento;

d. Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Relatório de Ensaio, emitidos
por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou Laboratório Particular acreditado
pelo INMETRO ou pela ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão em
conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório –
Armários e mesas de trabalho;

 

 

9.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.

9. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 8.24.

9.12.         Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

10 – DA HABILITAÇÃO.

 

10. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
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desclassificação.

10.3.          Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

10.         No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.

10. .          Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

10. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

11. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

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

 

10.         Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

10.         Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
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10.       Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
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contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

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

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
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apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.       Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

11.         A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição do item ofertado, com a dimensão exata do produto cotado
(sem conter medidas alternativas);

d. conter o preço unitário e  total do item ofertado.
k.         A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

11.3.         Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.         Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos
por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.         A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza
o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

11.    A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
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11.         As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

 

12 - DOS RECURSOS.

 

12. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo
próprio do sistema.

12. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

12.4.          Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

13.1.         A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
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13.2.         Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

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

 

14.         Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.         A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 25.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .          Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.

14.         Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.

14.         Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.         As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8.         As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

 

15.1.       Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.

 

16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
E DA CONTRATAÇÃO.
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16.1.       O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.

 

16.2.         Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

 

16.3.         Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para
assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no
subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
administração.

 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

 

16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação
para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.

 

16.4.       É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.

 

16.5.       A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

 

16.6.       A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas
no item 16.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.

 

16.7.       A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o
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art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

 

16.8.       Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o
seu recebimento.

 

16.9.       A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para
a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante,
decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.

 

16.10.       Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

 

16.11.      Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º
do Decreto nº 7.892/2013.

 

16.12.      O registro do fornecedor será cancelado quando:

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

 

16.12.1.     O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b”
e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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16.12.2.     O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

 

a) por razão de interesse público; ou

 

b) a pedido do fornecedor.

 

16.13.      O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e
escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.

 

16.13.1.        O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

 

16.14.       O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e
encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas.

 

16.15.      A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as
demais regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.

 

16.16.      As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

 

16.17.      O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
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17.1.         São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

 

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

 

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

 

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

 

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

 

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

 

17.2.       São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:

 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor;

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
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18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

 

18.1.       São obrigações do detentor da Ata:

 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

 

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

 

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

 

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata, conforme item 16.15.

 

18.2.       São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão,
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas
as informações eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das
respectivas notas fiscais;

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão- de-obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento e os serviços;

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material e
na prestação dos serviços, incluindo as entregas feitas por transportadora;

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.
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e) Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, conforme a
proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos,
dentro do horário de expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para
montagem do mobiliário em suas dependências próprias ou alugadas.

 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer
dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros;

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-
obra qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de
acordo com as recomendações dos fabricantes;

h) Fornecer mobiliários  fabricados de modo a terem ergonomia, resistência e
estabilidade, proporcionando segurança aos usuários e aos equipamentos,  com
materiais empregados na sua fabricação de alta qualidade e com acabamento
impecável, sem falhas;

i) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL

j) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico
indicado pelo fornecedor, inclusive as Autorizações de Fornecimento.

 

19 - DA PUBLICIDADE.

 

19.1.         O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata
de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto
n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

 

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

20.1.       Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado,
situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-
000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às  quintas-feiras e das 07:30 às 13:30
às sextas-feiras.

 

20.2.         Os materiais serão recebidos:

 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 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.

 

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

 

20.4.          O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 10 (dez) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

 

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

 

20.6.          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.

 

207.        O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 21.

 

 

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

21.1.        Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

 

a. não assinar a ata de registro de preços;

 

b. não entregar a documentação exigida no edital;
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c. apresentar documentação falsa;

 

d. causar o atraso na execução do objeto;

 

e. não mantiver a proposta;

 

f. falhar na execução do contrato;

 

g. fraudar a execução do contrato;

 

h. comportar-se de modo inidôneo;

 

i. declarar informações falsas; e

 

j) cometer fraude fiscal.

 

21.2.         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.

 

21.3.         As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

 

21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e
a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo
sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;
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b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s)
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado.
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea
“a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido na alínea “b” acima;

 

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

 

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

 

21.4.2.           As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.

 

21.4.3.              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.

 

21.4.4.      Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública.

 

21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

 

21.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
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21.6.         Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

 

21.7.         O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento 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.

 

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

 

21.9.         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 o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

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

 

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

 

21.12.       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.

 

21.12.1. 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.

 

21.13.       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 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.
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21.14.       Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

 

22- DO PAGAMENTO.

 

22.1.         O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada.

 

22.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

22.3.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

22.5.         Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

 

22.6.       Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

23. Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos
critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere
aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:

a) que os bens devam acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume
possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a proteção durante o
transporte e o armazenamento.

 

24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

 

24.1.      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, PTRES 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da
Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente).

 

24.2.        As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.

 

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

 

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

25.2.          Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

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

25.4.         A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
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25.5.         As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

25.6.          Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.7.          O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

25.8.           Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

25.9.         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.

 

25.10.     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.

 

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

 

25.12.     Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

25.13.     O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.13, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

25.14.      Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO I-A -  Especificações do Item 1;
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ANEXO I-A -  Especificações do Item 2;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

 

25.15.      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, 27 de maio de 2020.

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

                                         Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

ANEXO I

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1.OBJETO
1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição, através de ARP,

Material Permanente - Armários (40 armários alto, 20 armários baixo) -
Conta 1231103-03, conforme especificações técnicas contidas nos Anexos,
parte integrante e complementar deste documento;

1. As quantidades descritas são estimativas máximas para fornecimento durante 12
meses, com entregas em períodos alternados e quantidades definidas de acordo
com os levantamentos efetuados pela SEPAT.

 

2.JUSTIFICATIVA
2. A solicitação se dá pela necessidade de compor os ambientes para funcionamento

de Cartórios Eleitorais e reposição de estoque mínimo.
2. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo principal de

adquirir bens da melhor qualidade possível e que tenham sido fabricados através
de critérios de sustentabilidade.
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3.DA PROPOSTA DE PREÇOS
3. Deverá conter discriminação detalhada, dimensão exata do produto cotado (sem

conter medidas alternativas), a quantidade solicitada, o valor unitário e o total,
marca, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para
entrega dos materiais, bem como o número da conta-corrente, agência e nome
do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos.

3. Os valores a serem apostos na proposta de preços  da  empresa  deverão prever
a incidência de quaisquer despesas, tais como transporte, tributos, embalagens,
serviços e montagens, uma vez que os móveis adquiridos deverão ser entregue
devidamente montados no Almoxarifado deste TRE conforme item 7.5 deste
Termo de Referência.

3. Ainda nesse momento, a empresa deverá ainda apresentar:
1. Declaração expressa de que prestará garantia gratuita nesta capital, de

acordo com os prazos solicitados no item abaixo OU declaração de que
assume total responsabilidade de custos de transportes no caso de
necessidade de manutenção/troca.

2. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta ou
link de acesso a sítios de internet onde se possam conferir os produtos.

3. Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome
do Fabricante do mobiliário ou do fornecedor da matéria-prima – madeira,
que comporá a fabricação dos móveis objeto desta aquisição, que comprove
a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento,

4. Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Relatório de Ensaio,
emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou Laboratório
Particular acreditado pelo INMETRO ou pela ABNT, comprovando que os
produtos ofertados estão em conformidade com a Norma ABNT NBR
13961:2010 – Móveis para Escritório – Armários e mesas de trabalho;

 

4.PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA
DOS BENS

4. Prazo de entrega nesta capital: até 45 dias corridos, contados a partir da
data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou Nota de Empenho. A
empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas
no Edital do Pregão;

4. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Avenida Menino
Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL;

4. Prazo de garantia mínima: 60 meses
1. Prazos para manutenção corretiva:

1. Até 07 dias, contados a partir da comunicação por escrito, para
comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do defeito
apresentado.

2. Até 20 dias, contados a partir da comunicação por escrito, para
solucionar os defeitos.

3. Até 30 dias, contados a partir da comunicação por escrito, se
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necessário substituir o bem.

 

5.RECEBIMENTO DOS BENS
5. Os materiais serão recebidos:

1. Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de
até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT;

2. Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT ou Comissão de Recebimento, após
os testes de qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas.

 

 

6.GESTÃO,           FISCALIZAÇÃO          
E ACOMPANHAMENTO      DOS
SERVIÇOS
 

6. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;

6. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o Tribunal ou a
terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer
hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e a presença da fiscalização
não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;

6. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após comunicação
da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à manutenção corretiva e
ajustes em geral;

6. À SEPAT ou Comissão de Recebimento ficando-lhes assegurado o direito de exigir
o cumprimento de todos os itens constantes deste Termo de Referência, além
dos seguintes:

1. Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a correção
da sua montagem;

2. Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa;
3. Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para fins de registros e posterior

pagamento.
4. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da empresa

que comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie obstáculos à
fiscalização; que não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares
da Administração; ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica a
fiscalização julgue impróprio para a execução dos serviços;

5. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo
com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e
novo, assim considerados de primeiro uso;

6. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para que
seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão
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ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos ou
movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se
encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o
contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos
bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da
comissão de recebimento.

 

7.DAS RESPONSABILIDADES DA
EMPRESA

7. Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos,
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas. Deverão ser novos,
assim considerados de primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de
frete e acompanhados das respectivas notas fiscais;

7. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão- de-obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento e os serviços;

7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do
material e na prestação dos serviços, incluindo as entregas feitas por
transportadora;

7. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que
sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos.

7. Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso,
conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão. Este Tribunal
não cederá espaço para montagem do mobiliário em suas dependências
próprias ou alugadas.

7. Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer
dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros;

7. Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-
obra qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e
de acordo com as recomendações dos fabricantes;

7. Os mobiliários deverão ser fabricados de modo a terem ergonomia, resistência e
estabilidade, proporcionando segurança aos usuários e aos equipamentos,  com
materiais empregados na sua fabricação de alta qualidade e com acabamento
impecável, sem falhas;

 

8.CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
8. Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística

Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos
critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere
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aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:
8.  

 
que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, com o menor
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima
proteção durante o transporte e o armazenamento.

 

 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe
de Seção, em 17/03/2020, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 

 

Anexo I-A

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 1
 

 

ITEM 01 - ARMÁRIO ALTO - Armário alto com 03
prateleiras reguláveis, 02 portas de giro de 180º,
com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo.
40 unidades

 Características Gerais (para todas as partes em madeira do produto) As
chapas de madeira deverão:

1. Ser confeccionadas em MDP, madeira selecionada de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo
estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e
antirreflexo.

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de
ensaio.

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e portas deve ser
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas.

4. Ter a densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm²
= 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163
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 Características Específicas
1. Tampo superior (Espessura: 25 mm)

 

 

de espessura.
 

2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 03 prateleiras móveis) com 18
mm

 

Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com
0,45

 

mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt.

As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a
altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira.

As prateleiras móveis devem ser apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados
com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira.

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e
parafusos ocultos tipo minifix. 01 prateleira fixada, na parte superior, deixando o
primeiro vão com 340 a 360mm.

As 03 prateleiras deverão ser removíveis e reguláveis de no máximo em 7 em 7 cm e
deverão ser sustentadas através de suportes de alta qualidade, reforçados para
suportar um peso mínimo de 30 Kg por prateleira.

 

3.Portas com giro de no mínimo 180º graus e com
18 mm de espessura.
O par de portas deve ser sustentada em seis dobradiças tipo Top (3 por porta),
em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura.

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos.

A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02
chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento
zincado e capa plástica.

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela direita, por meio de 02
chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas
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com apenas uma operação.

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak
com rosca interna M4 com acabamento preto fosco.

A fixação dos mesmos deverá ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm.

 

4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado em tubos de aço
de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por
fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura
eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, polimerizada em estufa a 200º C.

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador
de altura e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis
de piso.

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário.

 

 

DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO
 

(Meramente ilustrativo)
 

 

 

Dimensões: 800 X 490 X 1650 mm (LxPxA)

 

(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura

 

 

 
 * (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da madeira

 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe
de Seção, em 21/01/2020, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Anexo I-B

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 2
 

 

 

ITEM 02 - ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01
prateleira regulável e 02 portas de giro de 180º,
com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo.
20 unidades

 Características Gerais (para todas as partes em madeira do produto) As
chapas de madeira deverão:

1. Ser confeccionado em MDP, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão,
revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo.

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de
ensaio.

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e portas deve ser
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas.

4. Ter s densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm²
= 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163

 

 Características Específicas
1. Tampo superior (Espessura: 25 mm)

 

 

de espessura.
 

2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira regulável) com 18
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mm

 

Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com
0,45

 

mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt.

As laterais devem ter furações para regulagem da prateleira em toda a altura útil do
armário, com 04 pontos de apoio por prateleira.

A prateleira deve ser apoiada por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca
com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira.

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e
parafusos ocultos tipo minifix, reforçados para suportar um peso mínimo de 30 Kg por
prateleira.

 

3.Portas de giro de no mínimo 180º grause com 18
mm de espessura.
O par de Portas deve ser sustentada em 04 dobradiças tipo Top (2 por porta),
em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura.

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos.

A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02
chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento
zincado e capa plástica.

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela direita, por meio de 02
chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas
com apenas uma operação.

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak
com rosca interna M4 com acabamento preto fosco.

A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm.

 

4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado em tubos de aço
de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por
fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura
eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, polimerizada em estufa a 200º C.

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador
de altura e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis
de piso.
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Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário.

 

DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO
 

5. (Meramente ilustrativa
5. Dimensões 800 X 490 X 750 mm (LxPxA). (LxPxA) – Largura x

Profundidade x Altura

 

 

* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da madeira

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe
de Seção, em 21/01/2020, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 

 

ANEXO II

 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

 

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  
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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  
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Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 

Empresa optante pelo SIMPLES?              (   ) Sim                      (   ) Não        

 

ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020

 

Processo nº 0000233-92.2020.6.02.8000

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 32/2020

 

 

MINUTA

 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu
Presidente, Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da
Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,
residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela
empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA
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ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

       

DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº 32/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019,
de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e
demais normas legais aplicáveis.

 

 

1 – DO OBJETO.

 

1.1.           A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 32/2020:

 

1.2.  
Relação
dos
licitantes
que
aceitaram
cotar

seus bens em valor igual ao do vencedor do certame para formação de cadastro de
reserva, caso haja cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no
subitem 16.3.1 do edital do PE nº 32/2020:

 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

    

    

 

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

 

2.1.           O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.

 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA  E DE GARANTIA.
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3.1.         O prazo para a entrega dos materiais é de 45  (quarenta e cinco) dias a
partir da  data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

 

3.2.            O prazo de garantia do material será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses.

 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

                                 

4.1.            São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

 

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

 

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

 

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

 

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

 

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.
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4.2.         São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:

 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor;

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

 

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

 

5.1.         São obrigações do detentor da Ata:

 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

 

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

 

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

 

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata.

 

5.2.         São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão,
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas
as informações eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das
respectivas notas fiscais;
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b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão- de-obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento e os serviços;

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material e
na prestação dos serviços, incluindo as entregas feitas por transportadora;

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.

e) Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, conforme a
proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos,
dentro do horário de expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para
montagem do mobiliário em suas dependências próprias ou alugadas.

 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer
dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros;

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-
obra qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de
acordo com as recomendações dos fabricantes;

h) Fornecer mobiliários  fabricados de modo a terem ergonomia, resistência e
estabilidade, proporcionando segurança aos usuários e aos equipamentos,  com
materiais empregados na sua fabricação de alta qualidade e com acabamento
impecável, sem falhas;

i) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL

j) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico
indicado pelo fornecedor, inclusive as Autorizações de Fornecimento.

 

 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

6.1.         O material deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a
partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado,
situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-
000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às  quintas-feiras e das 07:30 às 13:30
às sextas-feiras.

 

6.2.           Os materiais serão recebidos:
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a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 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.

 

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

 

6.4.            O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 10 (dez) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

 

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

 

6.6.       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.

 

6.7.          O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 7.

 

 

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

7.1.           Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

 

a. não assinar a ata de registro de preços;
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b. não entregar a documentação exigida no edital;

 

c. apresentar documentação falsa;

 

d. causar o atraso na execução do objeto;

 

e. não mantiver a proposta;

 

f. falhar na execução do contrato;

 

g. fraudar a execução do contrato;

 

h. comportar-se de modo inidôneo;

 

i. declarar informações falsas; e

 

j) cometer fraude fiscal.

 

7.2.            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.

 

7.3.            As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

 

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s)
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item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e
a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo
sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea
“a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido na alínea “b” acima;

 

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

 

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

 

7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

 

7.4.3. 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.

 

7.4.4.        Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública.

 

7.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

 

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

 

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

 

7.7.            O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento 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.

 

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

 

7.9.            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 o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

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

 

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

 

7.12.         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.

 

7.12.1. 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.

 

7.13.         Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
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contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

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

 

8- DO PAGAMENTO.

 

8.1.            O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada.

 

8.2.            Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

8.3.            Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

8.5.            Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

 

8.6.         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;
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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%

 

9 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

9. Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos
critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere
aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:

a) que os bens devam acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume
possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a proteção durante o
transporte e o armazenamento.

 

10 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

 

10.1.      É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013,
atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018.

 

11 - DA PUBLICAÇÃO.

 

11.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

 

12 – DO FORO.

 

12.1.       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado
de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas vias
de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

 

Maceió, XX de XXXX de 2020.

 

Pelo TRE/AL:

 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Presidente

 

Pela Empresa:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020

 

PROCESSO Nº: 0000233-92.2020.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 15 de junho  de 2020

                    Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).

Local: www.comprasnet.gov.br

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção
de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços  de
material permanente -  armários, 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 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19
de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento
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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 o Registro de Preços de material
permanente – armários altos e baixos, conforme especificações descritas neste
edital e seus anexos.

 

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

 

2.1.         O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.

 

2.2.            A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.

 

2.3.            A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar,  facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de
condições.

 

2.3.1.  O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada a
licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou,
após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando
ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA  E DE GARANTIA.

 

3.1.         O prazo para a entrega dos materiais é de 45  (quarenta e cinco) dias a
partir da  data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

 

3.2.             O prazo de garantia do material será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses.
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4 - DA PARTICIPAÇÃO.

 

4.1.           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.

 

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

 

4.2.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

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

4.4.            Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
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apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento
de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

 

5.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

5. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
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6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

6.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3.  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

6.4.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

6.6.  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.7.  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.8.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor unitário do item  ofertado;

b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I;

7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7. .  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
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incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
7.   Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão

de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação.

7.   Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
públicas.

1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

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

 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

8.   O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

8.   Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado.

 

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

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

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

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

8.10.         A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez
por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

8.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

8.         Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

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

8. . No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

8. . Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
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Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste

Edital e seus anexos.

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

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.

8.22.         Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no pais;

8.22.2. por empresas brasileiras;

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.

8. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.

8. .          Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

9. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do
Decreto n.º 10.024/2019. 

9.   O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob
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pena de desclassificação.
9. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3.1. O preço máximo unitário fixado para o item 1 é de R$ 1.379,49 (um mil e
trezentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos) e para o item 2 é de R$
563,58 (quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos), que de modo
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

 

9.   Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

 

9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

 

9.8. Deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os seguintes documentos:
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a.  Declaração expressa de que prestará garantia gratuita nesta capital, de acordo
com os prazos solicitados no item abaixo OU declaração de que assume total
responsabilidade de custos de transportes no caso de necessidade de
manutenção/troca;

b. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos,
dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta ou link de acesso
a sítios de internet onde se possam conferir os produtos;

c.  Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do
Fabricante do mobiliário ou do fornecedor da matéria-prima – madeira, que
comporá a fabricação dos móveis objeto desta aquisição, que comprove a
procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento;

d. Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Relatório de Ensaio, emitidos
por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou Laboratório Particular acreditado
pelo INMETRO ou pela ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão em
conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório –
Armários e mesas de trabalho;

 

 

9.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.

9. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 8.24.

9.12.         Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

10 – DA HABILITAÇÃO.

 

10. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
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1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

10.3.          Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

10.         No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.

10. .          Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

10. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

11. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

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

 

10.         Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

10.         Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
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forem emitidos somente em nome da matriz.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

10.       Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
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d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
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classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

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

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.       Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

11.         A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição do item ofertado, com a dimensão exata do produto cotado
(sem conter medidas alternativas);

d. conter o preço unitário e  total do item ofertado.
k.         A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

11.3.         Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.         Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos
por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.         A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza
o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
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11.    A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

11.         As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

 

12 - DOS RECURSOS.

 

12. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo
próprio do sistema.

12. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

12.4.          Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

13.1.         A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2.         Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

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

 

14.         Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.         A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 25.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .          Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.

14.         Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.

14.         Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.         As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8.         As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

 

15.1.       Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
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constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.

 

16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
E DA CONTRATAÇÃO.

 

16.1.       O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.

 

16.2.         Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

 

16.3.         Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para
assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no
subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
administração.

 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

 

16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação
para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.

 

16.4.       É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.

 

16.5.       A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

 

16.6.       A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
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prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas
no item 16.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.

 

16.7.       A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o
art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

 

16.8.       Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o
seu recebimento.

 

16.9.       A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para
a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante,
decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.

 

16.10.       Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

 

16.11.      Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º
do Decreto nº 7.892/2013.

 

16.12.      O registro do fornecedor será cancelado quando:

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
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16.12.1.     O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b”
e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 

16.12.2.     O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

 

a) por razão de interesse público; ou

 

b) a pedido do fornecedor.

 

16.13.      O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e
escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.

 

16.13.1.        O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

 

16.14.       O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e
encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas.

 

16.15.      A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as
demais regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.

 

16.16.      As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

 

16.17.      O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
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poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

                                 

17.1.         São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

 

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

 

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

 

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

 

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

 

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

 

17.2.       São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
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a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor;

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

 

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

 

18.1.       São obrigações do detentor da Ata:

 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

 

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

 

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

 

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata, conforme item 16.15.

 

18.2.       São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão,
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas
as informações eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das
respectivas notas fiscais;

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão- de-obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento e os serviços;
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c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material e
na prestação dos serviços, incluindo as entregas feitas por transportadora;

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.

e) Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, conforme a
proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos,
dentro do horário de expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para
montagem do mobiliário em suas dependências próprias ou alugadas.

 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer
dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros;

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-
obra qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de
acordo com as recomendações dos fabricantes;

h) Fornecer mobiliários  fabricados de modo a terem ergonomia, resistência e
estabilidade, proporcionando segurança aos usuários e aos equipamentos,  com
materiais empregados na sua fabricação de alta qualidade e com acabamento
impecável, sem falhas;

i) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL

j) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico
indicado pelo fornecedor, inclusive as Autorizações de Fornecimento.

 

19 - DA PUBLICIDADE.

 

19.1.         O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata
de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto
n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

 

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

20.1.       Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado,
situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-
000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às  quintas-feiras e das 07:30 às 13:30
às sextas-feiras.
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20.2.         Os materiais serão recebidos:

 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 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.

 

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

 

20.4.          O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 10 (dez) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

 

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

 

20.6.          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.

 

207.        O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 21.

 

 

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

21.1.        Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
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a. não assinar a ata de registro de preços;

 

b. não entregar a documentação exigida no edital;

 

c. apresentar documentação falsa;

 

d. causar o atraso na execução do objeto;

 

e. não mantiver a proposta;

 

f. falhar na execução do contrato;

 

g. fraudar a execução do contrato;

 

h. comportar-se de modo inidôneo;

 

i. declarar informações falsas; e

 

j) cometer fraude fiscal.

 

21.2.         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.

 

21.3.         As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

 

21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
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administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e
a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo
sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea
“a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido na alínea “b” acima;

 

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

 

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

 

21.4.2.           As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.

 

21.4.3.              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.

 

21.4.4.      Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública.

 

21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
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caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

 

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

 

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

 

21.7.         O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento 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.

 

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

 

21.9.         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 o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

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

 

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

 

21.12.       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.
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21.12.1. 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.

 

21.13.       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 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

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

 

22- DO PAGAMENTO.

 

22.1.         O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada.

 

22.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

22.3.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

22.5.         Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

 

22.6.       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,
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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%

 

23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

23. Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos
critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere
aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:

a) que os bens devam acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume
possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a proteção durante o
transporte e o armazenamento.

 

24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

 

24.1.      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, PTRES 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da
Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente).

 

24.2.        As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.

 

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

 

25.1.          Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
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25.2.          Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

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

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

25.5.         As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

25.6.          Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.7.          O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

25.8.           Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

25.9.         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.

 

25.10.     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.

 

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

 

25.12.     Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

25.13.     O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.13, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
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gratuitamente.

 

25.14.      Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO I-A -  Especificações do Item 1;

ANEXO I-A -  Especificações do Item 2;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

 

25.15.      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, 27 de maio de 2020.

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

                                         Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

ANEXO I

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1.OBJETO
1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição, através de ARP,

Material Permanente - Armários (40 armários alto, 20 armários baixo) -
Conta 1231103-03, conforme especificações técnicas contidas nos Anexos,
parte integrante e complementar deste documento;

1. As quantidades descritas são estimativas máximas para fornecimento durante 12
meses, com entregas em períodos alternados e quantidades definidas de acordo
com os levantamentos efetuados pela SEPAT.
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2.JUSTIFICATIVA
2. A solicitação se dá pela necessidade de compor os ambientes para funcionamento

de Cartórios Eleitorais e reposição de estoque mínimo.
2. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo principal de

adquirir bens da melhor qualidade possível e que tenham sido fabricados através
de critérios de sustentabilidade.

 

3.DA PROPOSTA DE PREÇOS
3. Deverá conter discriminação detalhada, dimensão exata do produto cotado (sem

conter medidas alternativas), a quantidade solicitada, o valor unitário e o total,
marca, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para
entrega dos materiais, bem como o número da conta-corrente, agência e nome
do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos.

3. Os valores a serem apostos na proposta de preços  da  empresa  deverão prever
a incidência de quaisquer despesas, tais como transporte, tributos, embalagens,
serviços e montagens, uma vez que os móveis adquiridos deverão ser entregue
devidamente montados no Almoxarifado deste TRE conforme item 7.5 deste
Termo de Referência.

3. Ainda nesse momento, a empresa deverá ainda apresentar:
1. Declaração expressa de que prestará garantia gratuita nesta capital, de

acordo com os prazos solicitados no item abaixo OU declaração de que
assume total responsabilidade de custos de transportes no caso de
necessidade de manutenção/troca.

2. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou
códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta ou
link de acesso a sítios de internet onde se possam conferir os produtos.

3. Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome
do Fabricante do mobiliário ou do fornecedor da matéria-prima – madeira,
que comporá a fabricação dos móveis objeto desta aquisição, que comprove
a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento,

4. Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Relatório de Ensaio,
emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou Laboratório
Particular acreditado pelo INMETRO ou pela ABNT, comprovando que os
produtos ofertados estão em conformidade com a Norma ABNT NBR
13961:2010 – Móveis para Escritório – Armários e mesas de trabalho;

 

4.PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA
DOS BENS

4. Prazo de entrega nesta capital: até 45 dias corridos, contados a partir da
data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou Nota de Empenho. A
empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas
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no Edital do Pregão;
4. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Avenida Menino

Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL;
4. Prazo de garantia mínima: 60 meses

1. Prazos para manutenção corretiva:
1. Até 07 dias, contados a partir da comunicação por escrito, para

comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do defeito
apresentado.

2. Até 20 dias, contados a partir da comunicação por escrito, para
solucionar os defeitos.

3. Até 30 dias, contados a partir da comunicação por escrito, se
necessário substituir o bem.

 

5.RECEBIMENTO DOS BENS
5. Os materiais serão recebidos:

1. Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de
até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT;

2. Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT ou Comissão de Recebimento, após
os testes de qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas.

 

 

6.GESTÃO,           FISCALIZAÇÃO          
E ACOMPANHAMENTO      DOS
SERVIÇOS
 

6. A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;

6. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o Tribunal ou a
terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer
hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e a presença da fiscalização
não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;

6. Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à COSEG, após comunicação
da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas relativas à manutenção corretiva e
ajustes em geral;

6. À SEPAT ou Comissão de Recebimento ficando-lhes assegurado o direito de exigir
o cumprimento de todos os itens constantes deste Termo de Referência, além
dos seguintes:

1. Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a correção
da sua montagem;

2. Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa;
3. Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para fins de registros e posterior
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pagamento.
4. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da empresa

que comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie obstáculos à
fiscalização; que não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares
da Administração; ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica a
fiscalização julgue impróprio para a execução dos serviços;

5. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo
com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e
novo, assim considerados de primeiro uso;

6. Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para que
seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão
ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos ou
movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se
encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o
contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega dos
bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da
comissão de recebimento.

 

7.DAS RESPONSABILIDADES DA
EMPRESA

7. Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos,
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas. Deverão ser novos,
assim considerados de primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de
frete e acompanhados das respectivas notas fiscais;

7. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão- de-obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento e os serviços;

7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do
material e na prestação dos serviços, incluindo as entregas feitas por
transportadora;

7. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que
sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos.

7. Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso,
conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão. Este Tribunal
não cederá espaço para montagem do mobiliário em suas dependências
próprias ou alugadas.

7. Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer
dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros;

7. Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-
obra qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e
de acordo com as recomendações dos fabricantes;

7. Os mobiliários deverão ser fabricados de modo a terem ergonomia, resistência e
estabilidade, proporcionando segurança aos usuários e aos equipamentos,  com
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materiais empregados na sua fabricação de alta qualidade e com acabamento
impecável, sem falhas;

 

8.CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
8. Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística

Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos
critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere
aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:

8.  

que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, com o menor
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima
proteção durante o transporte e o armazenamento.

 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe
de Seção, em 17/03/2020, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 

 

Anexo I-A

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 1
 

 

ITEM 01 - ARMÁRIO ALTO - Armário alto com 03
prateleiras reguláveis, 02 portas de giro de 180º,
com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo.
40 unidades

 Características Gerais (para todas as partes em madeira do produto) As
chapas de madeira deverão:

1. Ser confeccionadas em MDP, madeira selecionada de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo
estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e
antirreflexo.

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
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14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de
ensaio.

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e portas deve ser
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas.

4. Ter a densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm²
= 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163

 

 

 Características Específicas
1. Tampo superior (Espessura: 25 mm)

 

 

de espessura.
 

2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 03 prateleiras móveis) com 18
mm

 

Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com
0,45

 

mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt.

As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a
altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira.

As prateleiras móveis devem ser apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados
com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira.

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e
parafusos ocultos tipo minifix. 01 prateleira fixada, na parte superior, deixando o
primeiro vão com 340 a 360mm.

As 03 prateleiras deverão ser removíveis e reguláveis de no máximo em 7 em 7 cm e
deverão ser sustentadas através de suportes de alta qualidade, reforçados para
suportar um peso mínimo de 30 Kg por prateleira.

 

3.Portas com giro de no mínimo 180º graus e com
18 mm de espessura.
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O par de portas deve ser sustentada em seis dobradiças tipo Top (3 por porta),
em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura.

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos.

A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02
chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento
zincado e capa plástica.

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela direita, por meio de 02
chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas
com apenas uma operação.

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak
com rosca interna M4 com acabamento preto fosco.

A fixação dos mesmos deverá ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm.

 

4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado em tubos de aço
de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por
fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura
eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, polimerizada em estufa a 200º C.

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador
de altura e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis
de piso.

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário.

 

 

DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO
 

(Meramente ilustrativo)
 

 

Dimensões: 800 X 490 X 1650 mm (LxPxA)

 

(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura
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* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da madeira

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe
de Seção, em 21/01/2020, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 

 

Anexo I-B

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 2
 

 

 

ITEM 02 - ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01
prateleira regulável e 02 portas de giro de 180º,
com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo.
20 unidades

 Características Gerais (para todas as partes em madeira do produto) As
chapas de madeira deverão:

1. Ser confeccionado em MDP, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão,
revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo.

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de
ensaio.

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e portas deve ser
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas.

4. Ter s densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm²
= 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163

 

 Características Específicas
1. Tampo superior (Espessura: 25 mm)
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de espessura.
 

2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira regulável) com 18
mm

 

Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com
0,45

 

mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt.

As laterais devem ter furações para regulagem da prateleira em toda a altura útil do
armário, com 04 pontos de apoio por prateleira.

A prateleira deve ser apoiada por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca
com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira.

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e
parafusos ocultos tipo minifix, reforçados para suportar um peso mínimo de 30 Kg por
prateleira.

 

3.Portas de giro de no mínimo 180º grause com 18
mm de espessura.
O par de Portas deve ser sustentada em 04 dobradiças tipo Top (2 por porta),
em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura.

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos.

A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02
chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento
zincado e capa plástica.

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela direita, por meio de 02
chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas
com apenas uma operação.

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak
com rosca interna M4 com acabamento preto fosco.

A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm.

 

4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado em tubos de aço
de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por
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de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por
fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura
eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, polimerizada em estufa a 200º C.

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador
de altura e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis
de piso.

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário.

 

DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO
 

5. (Meramente ilustrativo

Dimensões 800 X 490 X 750 mm (LxPxA). (LxPxA) – Largura x Profundidade
x Altura

 

 

* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da madeir

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe
de Seção, em 21/01/2020, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 

 

 

ANEXO II

 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

 

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  
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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  
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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        

 

ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020

 

Processo nº 0000233-92.2020.6.02.8000

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 32/2020

 

 

MINUTA
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ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

       

 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu
Presidente, Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da
Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,
residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela
empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº 32/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019,
de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e
demais normas legais aplicáveis.

 

 

1 – DO OBJETO.

 

1.1.           A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 32/2020:

 

1.2.  
Relação
dos
licitantes
que
aceitaram
cotar

seus bens em valor igual ao do vencedor do certame para formação de cadastro de
reserva, caso haja cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no
subitem 16.3.1 do edital do PE nº 32/2020:

 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos
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2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

 

2.1.           O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.

 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA  E DE GARANTIA.

 

3.1.         O prazo para a entrega dos materiais é de 45  (quarenta e cinco) dias a
partir da  data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

 

3.2.            O prazo de garantia do material será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses.

 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

                                 

4.1.            São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

 

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

 

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

 

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

 

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
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descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

 

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

 

4.2.         São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:

 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor;

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

 

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

 

5.1.         São obrigações do detentor da Ata:

 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

 

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

 

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

 

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata.
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5.2.         São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão,
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas
as informações eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso, serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das
respectivas notas fiscais;

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão- de-obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento e os serviços;

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material e
na prestação dos serviços, incluindo as entregas feitas por transportadora;

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.

e) Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, conforme a
proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos,
dentro do horário de expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para
montagem do mobiliário em suas dependências próprias ou alugadas.

 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer
dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros;

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-
obra qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de
acordo com as recomendações dos fabricantes;

h) Fornecer mobiliários  fabricados de modo a terem ergonomia, resistência e
estabilidade, proporcionando segurança aos usuários e aos equipamentos,  com
materiais empregados na sua fabricação de alta qualidade e com acabamento
impecável, sem falhas;

i) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL

j) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico
indicado pelo fornecedor, inclusive as Autorizações de Fornecimento.

 

 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
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6.1.         O material deverão ser entregues, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a
partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado,
situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-
000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às  quintas-feiras e das 07:30 às 13:30
às sextas-feiras.

 

6.2.           Os materiais serão recebidos:

 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 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.

 

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

 

6.4.            O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 10 (dez) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

 

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

 

6.6.       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.

 

6.7.          O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 7.

 

 

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
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7.1.           Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

 

a. não assinar a ata de registro de preços;

 

b. não entregar a documentação exigida no edital;

 

c. apresentar documentação falsa;

 

d. causar o atraso na execução do objeto;

 

e. não mantiver a proposta;

 

f. falhar na execução do contrato;

 

g. fraudar a execução do contrato;

 

h. comportar-se de modo inidôneo;

 

i. declarar informações falsas; e

 

j) cometer fraude fiscal.

 

7.2.            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.

 

7.3.            As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
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junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

 

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e
a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo
sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea
“a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido na alínea “b” acima;

 

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

 

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

 

7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

 

7.4.3. 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.

 

7.4.4.        Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
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com a Administração Pública.

 

7.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

 

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

 

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

 

7.7.            O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento 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.

 

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

 

7.9.            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 o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

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

 

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

 

7.12.         No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
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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.

 

7.12.1. 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.

 

7.13.         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 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

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

 

8- DO PAGAMENTO.

 

8.1.            O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada.

 

8.2.            Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

8.3.            Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

8.5.            Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

 

8.6.         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,
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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%

 

9 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

9. Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos
critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere
aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:

a) que os bens devam acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume
possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a proteção durante o
transporte e o armazenamento.

 

10 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

 

10.1.      É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013,
atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018.

 

11 - DA PUBLICAÇÃO.

 

11.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.
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12 – DO FORO.

 

12.1.       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado
de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas vias
de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

 

Maceió, XX de XXXX de 2020.

 

Pelo TRE/AL:

 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Presidente

 

Pela Empresa:

Em 27 de maio de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 27/05/2020, às 16:55, 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
0711672 e o código CRC 3A7AAD0F.

0000233-92.2020.6.02.8000 0711672v2
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27/05/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=28481495&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 27/05/2020 16:46:55 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00032/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00010/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Sim Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Material 20591 - Armário estante
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
20 Bens Comuns Menor Preço 563,5800

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

100

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 20

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

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

ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01 prateleira regulável e 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, 
cor ovo.

Valor Máximo Aceitá
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 27/05/2020 16:46:32 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00032/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00010/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Sim Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 20591 - Armário estante
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
40 Bens Comuns Menor Preço 1.379,4900

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

200

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 40

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

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

ARMÁRIO ALTO - Armário alto com 03 prateleiras reguláveis, 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor 
ovo.

Valor Máximo Aceitá
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Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00032/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00010/2020

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
0000233-92.2020 Menor Preço Sim Não  

* Lei 13.979/2020, art.4-G(COVID-19) ?    Sim   Não   

Validade da Ata SRP   Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional 2 2 0

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
039.674.504-06 PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
29/05/2020

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 29/05/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, 377

Bairro
Farol

Registro de Preços de material permanente - armários, conforme o edital e seus anexos.

Ordenador de Despesa - Presi

Chefe da Seção de Licitações 
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São Paulo, 27 de maio de 2020.
JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020 - UASG 70002

Nº Processo: 618-67.2020.6.01. Objeto: Formação de registro de preços de camisetas a
serem utilizadas nas atividades atinentes às Eleições 2020.. Total de Itens Licitados: 6.
Edital: 29/05/2020 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Avenida Antônio
da Rocha Viana, N. 1.389, Isaura Parente - Rio Branco/AC ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00022-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 29/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
10/06/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Chefe da Seção de Compras, Licitações e Contratos

(SIASGnet - 28/05/2020) 70002-00001-2020NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0000233-92.2020. Objeto: Registro de Preços de material permanente -
armários, conforme o edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 29/05/2020
das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00032-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 29/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
15/06/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 27/05/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 10/2020

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
22/05/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de CAMISAS a serem usadas pelos
Servidores (Servidores em si, Juízes e Promotores Eleitorais), Mesários, Coordenadores dos
Locais de Votação, Técnicos de Urnas, Colaboradores e Carregadores de Urnas que atuarão
nas Eleições de 2020 no Amapá.

DAISE DO SOCORRO SANCHES SANTOS
Pregoeira

(SIDEC - 28/05/2020) 070029-00001-2020NE000031

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO Nº 30/2020

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de 11/05/2020,
.Entrega das Propostas: a partir de 11/05/2020, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 04/06/2020, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto:
Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de locação de infraestrutura mobiliária e
equipamentos para apuração das eleições 2020, no Município de Salvador

ARTHUR RIBEIRO ROCHA
Pregoeiro

(SIDEC - 28/05/2020) 070013-00001-2019NE000054

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 29/2020

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
48648.25.2020.6.. , publicada no D.O.U de 11/05/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de
microfilmagem e digitalização Novo Edital: 29/05/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1.
Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba Paralela - SALVADOR - BAEntrega das Propostas:
a partir de 29/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
12/06/2020, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

GILSON SOARES DA CONCEICAO
Pregoeiro

(SIDEC - 28/05/2020) 070013-00001-2019NE000054

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020 - UASG 70013

Nº Processo: 52085-11/2019. Objeto: Registro de preços visando a eventual aquisição
de materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização. Total de Itens Licitados: 46.
Edital: 29/05/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150, Paralela
- Salvador/BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00031-2020.
Entrega das Propostas: a partir de 29/05/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/06/2020 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 071 -3373-7085..

CRISTIANA MARIA PAZ LIMA SOARES
Pregoeira

(SIASGnet - 28/05/2020) 70013-00001-2020NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020 - UASG 70015

Nº Processo: 9784120196088000. Objeto: Aquisição de materiais permanentes -
mobiliário.. Total de Itens Licitados: 9. Edital: 29/05/2020 das 12h00 às 17h59. Endereço:
Av. Joao Batista Parra, 575, Praia do Sua, Praia do Suá - Vitória/ES ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70015-5-00004-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 29/05/2020 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
30/06/2020 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Senhores
Licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG
(CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste último..

ALOYSIO GABRIEL MATTOS
Chefe da Seção de Licitação

(SIASGnet - 28/05/2020) 70015-00001-2020NE000156

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 16/2020. SEI nº 0008409-64.2020.6.27.8000 (PGE Nº 14/2020 - TSE)
Contratante: A União, representada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.
Contratado: Exata Evolution Comercial e Distribuidora Ltda.-ME, CNPJ nº. 17.173.562/0001-
30. Objeto: Aquisição de 8.000 cabinas de votação. Valor Total: R$ 52.000,00 (cinquenta e
dois mil reais). Nota de Empenho: 2020NE000404. Dotação: Elemento de Despesa
33.90.30.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem - na Ação Orçamentária "Pleitos
Eleitorais" (PI: LVO AQUCAB). Vigência: No primeiro dia útil após a publicação no DOU e
duração de 12 (doze) meses. Data de assinatura do último signatário: 28/05/2020.
Signatários: Des. Tyrone José Silva, Presidente do TRE-MA e o Sr. Douglas dos Santos,
Representante da contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2015, que tem por objeto a prestação de serviços
de comunicação de dados (link backbone secundário), entre a sede do Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão, em São Luís, e os pontos de operação e presença da Justiça
Eleitoral no Estado (Cartórios Eleitorais e postos de atendimento) (SEI 0006287-
78.2020.6.27.8000). Objeto do aditivo: prorrogação de vigência do contrato por 12 (doze)
meses, em caráter excepcional, com início em 30/05/2020 e término em 29/05/2021.
Contratado: TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ: 33000118/0001-79). Contratante: União,
representada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Data de assinatura do último
signatário: 27/05/2020. Signatários: Des. Tyrone José Silva, Presidente do TRE/MA e os Srs.
Carlos Alberto da Costa Barbosa e Jean Silva, Representantes da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 19.0.000004674-7; 2º TA ao Contrato nº 136/18; Contratada: 3A Locação e
Mão de Obra Eireli; Vigência: A partir da data de assinatura; Objeto: Revisão dos valores
do contrato em face da extinção da cobrança da contribuição social instituída pela LC
110/01; Valor: R$130,97; Classificação: Não há; PT: Não há; NE: Não há; Fundamento Legal:
Art. 65, §5º, da Lei nº 8.666/93; Signatários: Adriano Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo
TRE-MG e Daniel Monteiro Sales - Titular, pela Contratada; Assinatura: 02/04/2020.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 21/2020

Processo SEI Nº 0000082-23.2020.6.13.8000. Objeto: Registro de Preços para futuras
aquisições de materiais de higiene e limpeza. Empresas vencedoras, itens e valores
unitários: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (2: R$19,40);
BBX SOLUCOES EM HIGIENE BRASIL LTDA (11:R$13,54; 12:R$13,06 e 13:R$13,09); EXATA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3:R$ 6,29; 5:R$ 1,25; 6: R$1,90 e 7: R$2,19); R M LANZA
DOS SANTOS COMERCIO (1: R$4,33 e 4: R$3,97)

RAFAEL GUSTAVO SILVA RESENDE
Pregoeiro

(SIDEC - 28/05/2020) 070014-00001-2020NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O TRE/PA torna pública a homologação do Pregão Eletrônico nº 14/2020
(Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço telefônico fixo
comutado).Empresa vencedora: TELEMAR NORTE LESTE S/A. Valor global: R$ 16.123,50.

OSMAR NELSON ELLERY FROTA
Diretor-Geral

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O TRE/PA torna pública a homologação do Pregão Eletrônico nº 15/2020
(Registro de Preços de materiais de consumo). Empresas vencedoras: PRINT GRAF -
GRAFICA E EDITORA EIRELI, Item 10; ARW EDITORA GRAFICA EIRELI, Itens 2,3,6,7 e 9; RB
COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Itens 1,4 e 8 e EDER CRUZ CASTELO BRANCO, Item 5.Valor
global: R$70.643,00.

OSMAR NELSON ELLERY FROTA
Diretor-Geral

AVISOS DE REGISTROS DE PREÇOS

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará torna pública a formalização dos seguintes
Registros de Preços, decorrentes do Pregão Eletrônico nº 15/2020 (Material de consumo),
Processo nº 0000716-89.2020.6.14.8000:

- Ata nº 63/2020: RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, (Itens 1,4 e 8), assinada em
20/05/2020, Valor global de R$ 11.500,00;

- Ata nº 67/2019: ARW EDITORA GRAFICA EIRELI, (Itens 2,3,6,7 e 9), assinada em
25/05/2020, Valor global de R$ 28.893,00;

- Ata nº 68/2020: PRINT GRAF - GRAFICA E EDITORA EIRELI,(Item 10), assinada em
27/05/2020, Valor global: R$ 10.250,00;

- Ata nº 69/2020: EDER CRUZ CASTELO BRANCO,( Item 5), assinada em 26/05/2020,
Valor global: R$ 20.000,00.

OSMAR NELSON ELLERY FROTA
Diretor-Geral
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Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 07/2020
SEI 0005304-12.2019.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de servidores de rede, como medida de viabilização de continuidade da migração progressiva da
plataforma blade em produção e com mais de 05 (cinco) anos utilizados para sustentar os serviços informatizados do prédio
sede, bem assim atualização do conjunto de servidores alocados nos Fóruns Eleitorais de Maceió/AL e Arapiraca/AL, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado do item 01:  R$ 142.000,00
Valor Unitário Estimado do item 02:  R$ 73.875,00
Valor Unitário Estimado do item 03:  R$ 89.010,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 09/2020
SEI 000303-12.2020.6.02.8000

Data: 16/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente - apoio  para pés, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 113,11

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 11/2020
SEI 008734-69.2019.6.02.8000

Data: 20/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições camisas personalizadas  para utilização nas Eleições 2020, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 94.916,03

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Resposta à Esclarecimento apresentado por Interessada 
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Número 12/2020
SEI 008812-63.2019.6.02.8000

Data: 22/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições de material de consumo - copo descartável, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 4.640,00

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 17/2020
SEI 0008977-13.2019.6.02.8000

Data: 30/04/2020 às 14:00:00

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

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

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 18/2020
SEI 0009196-26.2019.6.02.8000

Data: 04/05/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de serviços de locação de veículos automotores, conforme o edital e seus anexos

Valor Unitário  Estimado :  R$ 127,30

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Pedido de Esclarecimento

Resposta ao Pedido de Esclarecimento

Número 19/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 05/05/2020 às 14:00:00
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Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado :  R$ 15.749,02

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 21/2020
SEI 0010891-15.2019.6.02.8000

Data: 12/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo - elétrico, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor estimado :  R$ 88.976,10

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 22/2020
SEI 0004650-71.2019.6.02.8000

Data: 19/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de licença anual para o software Adobe InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw Graphics Suite
para Windows.

Valor estimado item 1 :  R$1.900,00
Valor estimado item 1 :  R$ 2.379,17

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 23/2020
SEI 0003931-09.2020.6.02.8000

Data: 19/05/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - álcool em gel e luvas, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado  item 1 :  R$ 10,96
Valor unitário  estimado item 2 :  R$ 19,41
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 24/2020
SEI 0008762-37.2019.6.02.8000
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Data: 22/05/2020 às 9:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo -fita para impressora EPSON LQ 590, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado:  R$ 26,58
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 25/2020
SEI 0002082-02.2020.6.02.8000

Data: 25/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- baterias automotivas,  conforme o edital e seus anexos.

Valor total  estimado item 1 :  R$ 3.228,78
Valor total  estimado item 2 :  R$ 724,00
Valor total  estimado item 3 :  R$ 1.066,68
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Esclarecimento apresentado por interessado e Resposta 

Número 26/2020
SEI 0008795-27.2019.6.02.8000

Data: 28/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- expediente para as eleições de 2020, conforme o edital e seus anexos.

Valor global estimado :  R$  138.110,68
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 27/2020
SEI 0008812-53.2019.6.02.8000

Data: 29/05/2020 às 9:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- copo plástico  descartável para água, conforme o edital e seus anexos.

Valor global estimado :  R$  8.080,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 28/2020
SEI 0001854-27.2020.6.02.8000

Data: 01/06/2020 às 14:00:00
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Objeto: aquisição de material de consumo- pneus novos, conforme o edital e seus anexos.

Valor total estimado para item 1 :  R$  8.417,60
Valor total estimado para item 2 :  R$ 2.488,40
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 29/2020
SEI 0010689-38.2019.6.02.8000

Data: 05/06/2020 às 09:00:00

Objeto: contratação de serviço de disponibilização de software de orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em
veículos, conforme o edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$  5.893,33
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 30/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 10/06/2020 às 14:00:00

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

Valor total estimado :  R$ 15.749,02
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 31/2020
SEI 0010231-21.2019.6.02.8000

Data: 12/06/2020 às 09:00:00

Objeto: contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda,
com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos
fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas no edital e seus anexos

Valor total estimado :  R$ 189.269,52
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 32/2020
SEI 0000233-92.2020.6.02.8000

Data: 15/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente – armários altos e baixos, nas condições e especificações descritas
no edital e seus anexos
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Valor unitário estimado item 1 :  R$ 1.379,49
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 563,58
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, 29 de maio de 2020.
À PREG,
 
para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 29/05/2020, às 11:06, 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
0712801 e o código CRC 6264D62D.
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�<�<9�:2��63<9=:94722<>96:1<9�1�jYajZ9�[]aja�̀aZ9~9�̀ê97]yaYa\_̀̂_aẑ��9l̂`̂9k[YjaZŶ èy
jZyZ9l̀emZeàZ\9YZ\9jè_̂ye\9gaja_̂_�̀aZ\9]e\_e91̀ab[Ŷg9legZ9lè�Z]Z9]e9sr9�[y�9̂YZp9]ezeY]Z9̂_[̂ 9̀jZyZ
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Formaldehyde Emissions Grademark Certification Program

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Composite Panel Association
19465 Deerfield Ave, Suite 306, Leesburg, VA 20176

Hereby Affirms That

ARAUCO DO BRASIL S.A.
RODOVIA PR 281, KM 31,8, PIEN, PARANA, BRAZIL 83860-000

Fulfills The Requirements Of:

EPA TSCA Title VI (40 CFR 770) and
California Air Resources Board (CARB) Airborne Toxic Control Measures (ATCM) 93120

SCOPE OF CERTIFICATION

Medium Density Fiberboard (MDF L1 and MDF L2)

Thin MDF (TM2 L1 and TM2 L2)

Mill 529

Certificate Issued: October 31, 2019

To verify continued certification, Edgar Deomano

visit www.compositepanel.org Director of Technical and Certification Services
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A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de 

acordo com as orientações do Imaflora e previstas na Portaria do INMETRO 547/2012.

CF_MOD_15_07

Arauco Florestal Arapoti S.A.

Arauco Florestal Arapoti S.A. |  CNPJ: 07.609.453/0001-69

Fazenda São Nicolau - Rodovia PR 239 km 23, Arapoti, PR, CEP 84.990-000

Escopo da certificação: Manejo de Plantações Florestais 

Norma: ABNT NBR 14789:2012 Manejo Florestal Sustentável – Princípios, Critérios e 

Indicadores para plantações florestais

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: IMA-MF-0011 VALIDADE: De 13/05/2018 a 12/05/2023
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Arauco Forest Brasil S/A
Estrada Municipal Ouro Verde, Km 1, nº 1, Sengés/PR

Escopo da certificação

Tipo de Certificado: Único
Padrão: Brazil Plantation Forest FSC-STD-BRA-01-2014 V1-0

Grupo de produtos: Tora
Código de Licença FSC® : FSC-C010303

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: IMA-FM/CoC-001059 VALIDADE: De 01/11/2018 a 31/10/2023

Informações adicionais sobre o escopo incluindo lista de produtos completa e a validade está disponível no info.fsc.org

Este certificado não constitui evidência de que um determinado
produto de um empreendimento Certificado é certificado FSC®. 
Um produto só pode ser considerado certificado se declarado
claramente nos documentos de venda e entrega do produto.
Este certificado é de propriedade do Imaflora e todas as cópias
ou reproduções devem ser devolvidas ou destruídas.

CF_MOD_58_01
CF_MOD_57_00
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ORGÃO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Processo nº 000023392.2020.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 32/2020

DATA: 15/06/2020  HORÁRIO: 14:00 h – Horário de Brasília

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br  CÓDIGO UASG  70011

OBJETO: Registro de Preços de material permanente – armários altos e baixos.

DECLARAÇÃO EXPRESSA

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PARTICIPAÇÃO NO REFERIDO CERTAME 

LICITATÓRIO QUE A EMPRESA S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, 

COM SEDE NA RUA ALTINO FRAGA, N° 389 – SANTA ROSA – PALMARES/PE, INSCRITA NO 

CNPJ SOB O Nº 29.955.518/000160E INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB O Nº 076319105, que 

prestará garantia gratuita nesta capital de sede do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS, de acordo com os prazos solicitados no Processo nº 000023392.2020.6.02.8000

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 32/2020 e assume total responsabilidade de

custos de transportes no caso de necessidade de manutenção/troca;

PALMARES, 15 DE JUNHO DE 2020.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ORGÃO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Processo nº 000023392.2020.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 32/2020

DATA: 15/06/2020  HORÁRIO: 14:00 h – Horário de Brasília

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br  CÓDIGO UASG  70011

OBJETO: Registro de Preços de material permanente – armários altos e baixos.

DECLARAÇÃO DE MODELO NO CATÁLOGO E LADUO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PARTICIPAÇÃO NO REFERIDO CERTAME 
LICITATÓRIO QUE A EMPRESA S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, COM 
SEDE NA RUA ALTINO FRAGA, N° 389 – SANTA ROSA – PALMARES/PE, INSCRITA NO CNPJ 
SOB O Nº 29.955.518/000160E INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB O Nº 076319105, 
DORAVANTEMENTE LICITANTE DECLARA PARA DEVIDOS FINS QUE APRESENTOU NO SEU 
CATÁLOGO O MODELO OF03 REFERENTE AO ITEM 1 DO  Processo nº 0000233
92.2020.6.02.8000 Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 32/2020 QUE REFERESE 
AO Armário Alto MODELO AMRALT NO LAUDO ERGONÔMICO DE MOBILIA (APRESENTADO 
PELA EMPRESA S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI) QUE ABRANGE A 
ANÁLISE TÉCNICA DO PRODUTO NA PÁGINA 06, E TAMBÉM APRESENTOU NO SEU 
CATÁLOGO O MODELO OF10 REFERENTE AO ITEM 2 DO  Processo nº 0000233
92.2020.6.02.8000 Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 32/2020 QUE REFERESE 
AO Armário Baixo MODELO NO LAUDO ERGONÔMICO DE MOBILIA (APRESENTADO 
PELA EMPRESA S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI) QUE ABRANGE A 
ANÁLISE TÉCNICA DO PRODUTO NA PÁGINA 05.

PALMARES, 15 DE JUNHO DE 2020.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2020.
Sr. Chefe Almoxarifado.
 
Solicito o pronunciamento de conformidade técnica da

Unidade de V.Sª quanto à proposta 0720053 e documentos
técnicos, 0720079, 0720172, 0720174 e 0720178, exigidos no Edital
32/2020, Anexo I, Termo de Referência.

 O pregão em referência deverá ser reaberto no dia
18/06/2020, 16 horas.

 
Cordialmente.
 
PREGOEIRO

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 16/06/2020, às 09:11, 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
0720180 e o código CRC F221F35A.

0000233-92.2020.6.02.8000 0720180v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2020.
Prezado Pregoeiro,
considerando que o licitante copiou as

características de nossos Anexos I e II e que apresentou a
documentação solicitada no item 3.4 do Termo de Referência,
este servidor da SEPAT tem apenas uma observação a fazer
em relação à aceitação da proposta apresentada.

A imagem do armário alto na proposta (0720079)
não deixa claro que a cor da base é preta, como solicitado e
inclusive copiado na proposta pelo licitante. Salientamos que
todas as características serão confirmadas no recebimento do
material

Assim, devolvemos o procedimento para
continuidade com os cuidados de praxe dessa equipe em
relação às demais exigências do edital.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 16/06/2020, às 15:19, 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
0720404 e o código CRC 9C925921.
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Despacho SEPAT 0720404         SEI 0000233-92.2020.6.02.8000 / pg. 391



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4235 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT

Em complemento ao despacho anterior, registramos que,
caso o licitante confirme a cor da base, essa SEPAT não faz nenhum
óbice a proposta apresentada.

Essa dúvida pode ser sanada através de conversa no chat
ou com a apresentação de nova proposta ajustada, corrigindo-se a
imagem, a critério do pregoeiro.

Ressaltamos que não se trata de correção ou
alteração textual, o que poderia invalidar ou não a proposta original,
mas uma correção meramente de imagem (que pode ser apenas uma
ilustração genérica usada pelo fabricante/fornecedor).

Ficamos a disposição para quaisquer outros
esclarecimentos.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 16/06/2020, às 17:17, 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
0720563 e o código CRC F4C5C69F.

0000233-92.2020.6.02.8000 0720563v3
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J̀AFEPAB-AIGJPDFAB-GBPVA-GK-OA@IAJKLFDFG-OAK-D-iAJKD-QtiM-itR-'dp+'/,*'*-�-lŴGLB-̀DJD
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&'()*(+'*,-./.0
12345647575823927956<

=>?>8@8A8BC8@DAEC8DFBG@HIDC8J8KLMJIKDL8BJ8MLEJD@8JDIJAD8N8F}L8IJ~D@HIJ8C8@GC8=IL=L@HC
MJBDBC@8CAHJIFCHDEC@O8JzO8MJBDBC8ACI~GIC8BJ875Q]8>8;5Q]O8F}L8ECML@8CKJDHCIO8J8@GC
=IL=L@HC8=LBJIp8@JI8IJKG@CBCO

&'()*(+'*,-./.0
123456475758239229;g<

=>?>8@8A8BC8@DAEC8DFBG@HIDC8J8KLMJIKDL8BJ8MLEJD@8JDIJAD8N8@?O1�<8APQPR>SRTU8QWSXPZT?>SZW8w\T
EO@�8ZTQi>?W\8w\T8>RTSZT8RWZ>X8>X8QWSZPu�TX8ZW8TZPR>i8T8>STVWXU8?>yxW8tTi>8w\>i8XWiPQPRW8w\T
TSQ>]PScT8X\>8t?WtWXR>8ZTYPZ>]TSRT8>r\XR>Z>8QWSRTSZW8>8ZTXQ?PuxW8QW]tiTR>8ZWX8PRTSXO8CHJF|}LU
DFfLIMJ8C8MJBDBC8JzCHC8BL8DHJMU8F}L8IJ~D@HIJ8C8@GC8=IL=L@HC8MJBDBC@8CAHJIFCHDEC@O
JzO8MJBDBC8ACI~GIC8BJ875Q]8>8;5Q]O8F}L8ECML@8CKJDHCIO8J8@

k*'b(l(m*',-./.0
12345647575823925957<

nW>8R>?ZTU8rs8TXR>]WX8t?>RPQ>SZW8SWXXWX8]TicW?TX8t?TuWXU8tWZT]WX8ZTPV>8W8PRT]828tW?8Iv8:g5U558T
W8PRT]878tW?8Iv8735U55

&'()*(+'*,-./.0
1234564757582395g9;;<

=>?>8@8A8BC8@DAEC8DFBG@HIDC8J8KLMJIKDL8BJ8MLEJD@8JDIJAD8N8@?O1><8APQPR>SRTU8�W>8R>?ZTO8EO@�8dWP
>8t?P]TP?>8Qi>XXPdPQ>Z>8SW8DHJM8528T8>8t?�VP]>8SW8PRT]857O8KWSXPZT?>SZW8>8iT[PXi>uxW8ZW8t?T[xW
TiTR?�SPQW8T8TZPR>i8ZTYT]WX8w\TXRPWS>?8XT8EO@�8>QTPR>8>8SWXX>8QWSR?>t?WtWXR>8SW8Y>iW?8ZT8Iv:35U55
t>?>8W8PRT]8528T8Iv755U558t>?>8W8PRT]857�

&'()*(+'*,-./.0
123456475758239569;7<

=>?>8@8A8BC8@DAEC8DFBG@HIDC8J8KLMJIKDL8BJ8MLEJD@8JDIJAD8N8@?O1><8APQPR>SRTU8�W>8R>?ZTO8EO@�8dWP
>8t?P]TP?>8Qi>XXPdPQ>Z>8SW8DHJM8528T8>8t?�VP]>8SW8PRT]857O8KWSXPZT?>SZW8>8iT[PXi>uxW8ZW8t?T[xW
TiTR?�SPQW8T8TZPR>i8ZTYT]WX8w\TXRPWS>?8XT8EO@�8>QTPR>8>8SWXX>8QWSR?>t?WtWXR>8SW8Y>iW?8ZT8Iv:35U55
t>?>8W8PRT]8528T8Iv755U558t>?>8W8PRT]857�

&'()*(+'*,-./.0
1234564757582395595o<

=>?>8CMCIDABL8CAEJ@8=CDzCL8N8C[?>ZTuWU8Y>]WX8?TQ\X>?8>8t?WtWXR>U8QWSXPZT?>SZW8W8QWSXP[S>ZW
tW?8EO@�

&'()*(+'*,-./.0
1234564757582:93g97;<

=>?>8CMCIDABL8CAEJ@8=CDzCL8N8nW>8R>?ZTO8ITPRT?WU8W8�iRP]W8i>SQT8WdT?R>ZW8tW?8EO@�U8DHJM857
QW??TXtWSZT8CL8ECALI8BJ8Iv;3Ug5U8�GJ@HDLFL98KW??TXtWSZT8>W8Y>iW?8t?WtWXRWU8QW]W8�iRP]W
i>SQTU8PRT]857�8LQW??T\8Tw\jYWQW8SW8]W]TSRW8ZW8i>Su>]TSRW�8K>XW8tWXPRPYWU8tWZT]WX8QWSXPZT?>?
QW]W8t?WtWXR>8PSTVTw\jYTi�

k*'b(l(m*',-./.0
1234564757582:93h9;3<

@?8t?T[WTP?W8cW\YT8XP]8\]8Tw\jYWQW8>W8WdT?R>?8W8i>SQTU8XP]8W8Y>iW?8T8PSTVTw\jYTiU8d>YW?
ZTXQWSXPZT?>?8W8i>SQT8WdT?R>ZWU8tTZP]WX8>8QW]t?TTSXxW

k*'b(l(m*',-./.0
1234564757582:93693h<

nW>8R>?ZT

&'()*(+'*,-./.0
1234564757582:9:g97o<

=>?>8CMCIDABL8CAEJ@8=CDzCL8N8@?O1><8APQPR>SRTU8d>YW?8?TXtWSZT?O

&'()*(+'*,-./.0
1234564757582:9:h93o<

=>?>8CMCIDABL8CAEJ@8=CDzCL8N8@?O1�<8APQPR>SRTU8�W>8R>?ZTO8L8�iRP]W8i>SQT8WdT?R>ZW8tW?8EO@�U8DHJM
578QW??TXtWSZT8CL8ECALI8BJ8Iv;3Ug5U8�GJ@HDLFL98KW??TXtWSZT8>W8Y>iW?8t?WtWXRWU8QW]W8�iRP]W
i>SQTU8PRT]857�8LQW??T\8Tw\jYWQW8SW8]W]TSRW8ZW8i>Su>]TSRW�8K>XW8tWXPRPYWU8tWZT]WX8QWSXPZT?>?
QW]W8t?WtWXR>8PSTVTw\jYTi�

&'()*(+'*,-./.0
1234564757582:9:h972<

=>?>8CMCIDABL8CAEJ@8=CDzCL8N8@?O1><8APQPR>SRTU8>[\>ZW8>8?TXtWXR>8SW8t?>yW8ZT8258]PS\RWXU8>W
dPS>iU8Y>]WX8?TQ\X>?8>8X\>8t?WtWXR>8tW?8QWSXPZT?>?8PSTVTw\jYTiU8>Q?TXQTSRWU8QW]\SPQ>?T]WX8W8d>RW8�
>Z]PSPXR?>uxW8t>?>8>t\?>?8W8d>RWO

&'()*(+'*,-./.0
1234564757582:9::9;3<

=>?>8CMCIDABL8CAEJ@8=CDzCL8N8@?O1�<8APQPR>SRTU8�W>8R>?ZTO8L8�iRP]W8i>SQT8WdT?R>ZW8tW?8EO@�U8DHJM
578QW??TXtWSZT8CL8ECALI8BJ8Iv;3Ug5U8�GJ@HDLFL98KW??TXtWSZT8>W8Y>iW?8t?WtWXRWU8QW]W8�iRP]W
i>SQTU8PRT]857�8LQW??T\8Tw\jYWQW8SW8]W]TSRW8ZW8i>Su>]TSRW�8K>XW8tWXPRPYWU8tWZT]WX8QWSXPZT?>?
QW]W8t?WtWXR>8PSTVTw\jYTi�

&'()*(+'*,-./.0
1234564757582:9::92;<

=>?>8CMCIDABL8CAEJ@8=CDzCL8N8@?O81><8APQPR>SRTU8Ln@JIEJ8C8IJ~IC8BL8=IJ~}L8J8AJ~D@AC|}L9
qDSQ\]�P?s8>W8iPQPR>SRT8>QW]t>Sc>?8>X8WtT?>u�TX8SW8XPXRT]>8TiTR?�SPQW8Z\?>SRT8>8XTXXxW8t��iPQ>8ZW
=?T[xWU8dPQ>SZW8?TXtWSXsYTi8tTiW8�S\X8ZTQW??TSRT8Z>8tT?Z>8ZT8ST[�QPWXU8ZP>SRT8Z>8PSW�XT?Y�SQP>8ZT
w\>PXw\T?8]TSX>[TSX8T]PRPZ>X8tTiW8XPXRT]>8W\8ZT8X\>8ZTXQWSTVxWOq

&'()*(+'*,-./.0
1234564757582:9:795;<

=>?>8CMCIDABL8CAEJ@8=CDzCL8N8@?O1�<8APQPR>SRTU8�W>8R>?ZTO8L8�iRP]W8i>SQT8WdT?R>ZW8tW?8EO@�U8DHJM
578QW??TXtWSZT8CL8ECALI8BJ8Iv;3Ug5U8�GJ@HDLFL98KW??TXtWSZT8>W8Y>iW?8t?WtWXRWU8QW]W8�iRP]W
i>SQTU8PRT]857�8LQW??T\8Tw\jYWQW8SW8]W]TSRW8ZW8i>Su>]TSRW�8K>XW8tWXPRPYWU8tWZT]WX8QWSXPZT?>?
QW]W8t?WtWXR>8PSTVTw\jYTi�

&'()*(+'*,-./.0
1234564757582:9:29:6<

=>?>8CMCIDABL8CAEJ@8=CDzCL8N8@?O81><8APQPR>SRTU8d>YW?8?TXtWSZT?O

&'()*(+'*,-./.0
1234564757582:9;g9:7<

=>?>8CMCIDABL8CAEJ@8=CDzCL8N8@?O1�<8APQPR>SRTU8�W>8R>?ZTO8L8�iRP]W8i>SQT8WdT?R>ZW8tW?8EO@�U8DHJM
578QW??TXtWSZT8CL8ECALI8BJ8Iv;3Ug5U8�GJ@HDLFL98KW??TXtWSZT8>W8Y>iW?8t?WtWXRWU8QW]W8�iRP]W
i>SQTU8PRT]857�8LQW??T\8Tw\jYWQW8SW8]W]TSRW8ZW8i>Su>]TSRW�8K>XW8tWXPRPYWU8tWZT]WX8QWSXPZT?>?
QW]W8t?WtWXR>8PSTVTw\jYTi�

&'()*(+'*,-./.0
1234564757582:9;o9;6<

=>?>8CMCIDABL8CAEJ@8=CDzCL8N8@?O1�<8APQPR>SRTU8�W>8R>?ZTO8L8�iRP]W8i>SQT8WdT?R>ZW8tW?8EO@�U8DHJM
578QW??TXtWSZT8CL8ECALI8BJ8Iv;3Ug5U8�GJ@HDLFL98KW??TXtWSZT8>W8Y>iW?8t?WtWXRWU8QW]W8�iRP]W

Proposta RATIFICAÇÃO COR BASE ARMÁRIO "CHAT" (0725822)         SEI 0000233-92.2020.6.02.8000 / pg. 395



���������� ����	
�����������	�������������������������������	����	���		�����������	������� !�"#$%%

����	
�����������	�������������������������������	����	���		�����������	������� !�"#$%% "�"

&'()*+,-.*/,012,3)455*6,*76894)4,(4,/4/*(.4,:4,&'(;'/*(.42,<'=4,>4=-.-94+,>4:*/4=,)4(=-:*5'5
)4/4,>54>4=.',-(*?*7689*&2

@ABCDEFGAHIJKEFL
MNOP0QP1010,NRSTNSRUV

W4:4=,4=,-.*(=,*=.X4,*()*55':4=Y,Z*5[,-(-)-':',',*.'>',:*,\6&]'/*(.4,:*,̂ 54>4=.'=Y,_'945
')4/>'(̀ '5,'.5'9a=,:',b6()-4('&-:':*,cd)4/>'(̀ '5,e6&]'/*(.4P̀'f-&-.';X4P':/-==-f-&-:':*cY

@ABCDEFGAHIJKEFL
MNOP0QP1010,NRSTNSRgV

3,-.*/,1,*=.[,*()*55':4Y

@ABCDEFGAHIJKEFL
MNOP0QP1010,NRSTNSRgV

d,*.'>',b*)̀':',:4,-.*/,1,b4-,*()*55':'Y

@ABCDEFGAHIJKEFL
MNOP0QP1010,NRSTNSRgV

3,b45(*)*:45,:',>54>4=.',(4,9'&45,:*,hi,TO+j000,(X4,*(9-46,&'()*,k(-)4,*,b*)̀':4,>'5',4,-.*/,1Y

@ABCDEFGAHIJKEFL
MNOP0QP1010,NRSTNSRgV

3,b45(*)*:45,:',>54>4=.',(4,9'&45,:*,hi,T1R+gg00,(X4,*(9-46,&'()*,k(-)4,*,b*)̀':4,>'5',4,-.*/,1Y

@ABCDEFGAHIJKEFL
MNOP0QP1010,NRSTNSRgV

3,b45(*)*:45,:',>54>4=.',(4,9'&45,:*,hi,OOj+0000,(X4,*(9-46,&'()*,k(-)4,*,b*)̀':4,>'5',4,-.*/,1Y

@ABCDEFGAHIJKEFL
MNOP0QP1010,NRSTNSRgV

3,-.*/,N,*=.[,*()*55':4Y

@ABCDEFGAHIJKEFL
MNOP0QP1010,NRSTNSRgV

d,*.'>',b*)̀':',:4,-.*/,N,b4-,*()*55':'Y

@ABCDEFGAHIJKEFL
MNOP0QP1010,NRSTNSRgV

3,b45(*)*:45,:',>54>4=.',(4,9'&45,:*,hi,URj+0000,(X4,*(9-46,&'()*,k(-)4,*,b*)̀':4,>'5',4,-.*/,NY

@ABCDEFGAHIJKEFL
MNOP0QP1010,NRSTNSRgV

3,b45(*)*:45,:',>54>4=.',(4,9'&45,:*,hi,gRj+jj00,(X4,*(9-46,&'()*,k(-)4,*,b*)̀':4,>'5',4,-.*/,NY

@ABCDEFGAHIJKEFL
MNOP0QP1010,NRSTNSRgV

3,b45(*)*:45,:',>54>4=.',(4,9'&45,:*,hi,U1j+0000,(X4,*(9-46,&'()*,k(-)4,*,b*)̀':4,>'5',4,-.*/,NY

lKDmJDAKJGIFnFL
MNOP0QP1010,NRS1QSRQV

d,*.'>',b*)̀':',b4-,-(-)-':',>'5',4,-.*/,NY,_45(*)*:45,76*,'>5*=*(.46,&'()*,*(.5*,hi,Q10+0000,*
hi,URj+0000,>4:*5[,*(9-'5,6/,&'()*,k(-)4,*,b*)̀':4,'.a,o=,NRSTNSRQ,:4,:-',NOP0QP1010Y

lKDmJDAKJGIFnFL
MNOP0QP1010,NRS1QSRQV

d,*.'>',b*)̀':',b4-,-(-)-':',>'5',4,-.*/,1Y,_45(*)*:45,76*,'>5*=*(.46,&'()*,*(.5*,hi,TO+j000,*,hi
OOj+0000,>4:*5[,*(9-'5,6/,&'()*,k(-)4,*,b*)̀':4,'.a,o=,NRSTNSRQ,:4,:-',NOP0QP1010Y

lKDmJDAKJGIFnFL
MNOP0QP1010,NRSNUSTNV

d,:*)&'5';X4,b'&=',5*&'.-9','4,)6/>5-/*(.4,:*,76'&76*5,)4(:-;X4,=6e*-.'5[,4,&-)-.'(.*,o=,='(;p*=
>5*9-=.'=,*/,&*-,*,(*=.*,q:-.'&

lKDmJDAKJGIFnFL
MNOP0QP1010,NRSNUSN1V

OYOY,r()6/f-5[,'4,&-)-.'(.*,')4/>'(̀ '5,'=,4>*5';p*=,(4,=-=.*/',*&*.5s(-)4,:65'(.*,',=*==X4,>kf&-)'
:4,̂5*]X4+,b-)'(:4,5*=>4(=[9*&,>*&4,s(6=,:*)455*(.*,:',>*5:',:*,(*]t)-4=+,:-'(.*,:',-(4f=*59u()-'
:*,76'-=76*5,/*(=']*(=,*/-.-:'=,>*&4,=-=.*/',46,:*,=6',:*=)4(*?X4Y

lKDmJDAKJGIFnFL
MNOP0QP1010,NRS0QS1RV

3,-.*/,1,b4-,'f*5.4Y,Z4&-)-.'/4=,4,*(9-4,:*,&'()*=Y

@ABCDEFGAHIJKEFL
MNOP0QP1010,NRS0QS1RV

Z5=Y,_45(*)*:45*=+,'&]6/'=,>54>4=.'=,:4,-.*/,1,*=.X4,*/>'.':'=Y,Z4&-)-.'/4=,4,*(9-4,:*,&'()*=Y

lKDmJDAKJGIFnFL
MNOP0QP1010,NRS0TSOjV

3,-.*/,N,b4-,'f*5.4Y,Z4&-)-.'/4=,4,*(9-4,:*,&'()*=Y

@ABCDEFGAHIJKEFL
MNOP0QP1010,NRS0TSOjV

Z5=Y,_45(*)*:45*=+,'&]6/'=,>54>4=.'=,:4,-.*/,N,*=.X4,*/>'.':'=Y,Z4&-)-.'/4=,4,*(9-4,:*,&'()*=Y

lKDmJDAKJGIFnFL
MNOP0QP1010,NRS0NSO1V

Z5=YM'=V,v-)-.'(.*=+,f4',.'5:*+,-(-)-'&/*(.*,9*5-b-)'5*/4=,',)4(b45/-:':*,-(-)-'&,:'=,>54>4=.'=
)':'=.5':'=+,)4(=-:*5'(:4,'=,:*.*5/-(';p*=,:4,*:-.'&,*,&*]-=&';X4,:*,5*]w()-',>'5',',>5*=*(.*,b'=*
:4,)*5.'/*Ŷ*5/'(*;'/,&4]':4=,*,4f=*59*/,.4:'=,'=,/*(=']*(=,5*]-=.5':'=Y

xDyzFK
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+,-./0/12345,46./730/1234895,:,95,9;,45,4<03:3=;/

<0,>2346.,;0?9@-34ABCBDBD4EFGH4IDDJJ

KLMNOPQRLPSTUOPQUTQKORVTWQXYZYQ[\][\̂\_̀a_̀\Qb\cdbaZ\_̀\QXY_̂ d̀̀efbYQb\QBghgiihiJjCDDDJklD4k4G4m4+F4G8mnF
8o+EGpq8F464rst6qr8s4+64tsn68G468q6m8QbY[aca_̀\Qb\_YZd_abYQKQRQUTQKORVTQOuUvKwMOTQLQSPxLMSOPQUL
xPVLOKQLOMLROWQ]a[aQyd_̂QbYQbd̂]Ŷ ỲQ_YQLbd̀azQbYQ{[\|}YQLz\̀[~_dXYQ�������QvTKNQ�����WQb\Xza[aWQ̂Y�QâQ]\_âQbaQz\dW
\ZQ\̂]\XdazQYQa[̀�Q���QbYQS�bd|YQ{\_azQ�[âdz\d[YWQ�e\�Q

�a�QaQ][Y]Ŷ àQa][\̂\_̀abaQ]a[aQ]a[̀dXd]a[QbYQ{[\|}YQLz\̀[~_dXYQ�������QvTKNQ�����QyYdQ\za�Y[abaQb\QZa_\d[a
d_b\]\_b\_̀\Q]\zYQKQRQUTQKORVTQOuUvKwMOTQLQSPxLMSOPQULQxPVLOKQLOMLROQ\QYQXY_̀\�bYQbaQ][Y]Ŷ àQ_}YQyYdWQ_YQ̀YbYQYe
\ZQ]a[̀\WQbd[\̀aQYeQd_bd[\̀aZ\_̀\WQd_yY[ZabYWQbd̂XèdbYQYeQ[\X\�dbYQb\Q�eaz�e\[QYè[YQ]a[̀dXd]a_̀\Q]Ỳ\_XdazQYeQb\QyàYQbY
{[\|}YQLz\̀[~_dXYQ�������QvTKNQ�����WQ]Y[Q�eaz�e\[QZ\dYQYeQ]Y[Q�eaz�e\[Q]\̂ Ŷa�Q

���QaQd_̀\_�}YQb\Qa][\̂\_̀a[QaQ][Y]Ŷ àQ\za�Y[abaQ]a[aQ]a[̀dXd]a[QbYQ{[\|}YQLz\̀[~_dXYQ�������QvTKNQ�����W_}YQyYd
d_yY[ZabaWQbd̂XèdbaQYeQ[\X\�dbaQb\Q�eaz�e\[QYè[YQ]a[̀dXd]a_̀\Q]Ỳ\_XdazQYeQb\QyàYQbYQ{[\|}YQLz\̀[~_dXYQ�������QvTKN
�����WQ]Y[Q�eaz�e\[QZ\dYQYeQ]Y[Q�eaz�e\[Q]\̂ Ŷa�Q

�X�Q�e\Q_}YQ̀\_̀YeWQ]Y[Q�eaz�e\[QZ\dYQYeQ]Y[Q�eaz�e\[Q]\̂ ŶaWQd_yzed[Q_aQb\Xd̂}YQb\Q�eaz�e\[QYè[YQ]a[̀dXd]a_̀\Q]Ỳ\_Xdaz
YeQb\QyàYQbYQ{[\|}YQLz\̀[~_dXYQ�������QvTKNQ�����WQ�ea_̀YQaQ]a[̀dXd]a[QYeQ_}YQbaQ[\y\[dbaQzdXd̀a�}Y�Q

�b�Q�e\QYQXY_̀\�bYQbaQ][Y]Ŷ àQa][\̂\_̀abaQ]a[aQ]a[̀dXd]a[QbYQ{[\|}YQLz\̀[~_dXYQ�������QvTKNQ�����W_}YQ̂\[�WQ_YQ̀YbY
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ORGÃO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Processo nº 000023392.2020.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 32/2020

DATA: 15/06/2020  HORÁRIO: 14:00 h – Horário de Brasília

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br  CÓDIGO UASG  70011

OBJETO: Registro de Preços de material permanente – armários altos e baixos.

DECLARAÇÃO DE FABRICANTE

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PARTICIPAÇÃO NO REFERIDO CERTAME 
LICITATÓRIO QUE A EMPRESA S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, 
COM SEDE NA RUA ALTINO FRAGA, N° 389 – SANTA ROSA – PALMARES/PE, INSCRITA NO 
CNPJ SOB O Nº 29.955.518/000160E INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB O Nº 076319105 É
FABRICA DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO E RESIDENCIAIS, ESTANDO APTA A COMERCIALIZAR E 
DAR SUPORTE TÉCNICO DOS PRODUTOS DE NOSSA FABRICAÇÃO MARCA HOME OFFICE,
UTILIZANDO PAINÉIS DE MADEIRA DE MDF E MDP DA MARCA MASISA DO BRASIL LTDA, E 
TAMBÉM DA MARCA ARAUCO DO BRASIL S.A, E QUE OS MÓVEIS SERÃO FABRICADOS DE 
ACORDO COM O MODELO SOLICITADO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
E QUE ESTAMOS CIENTES DOS NOSSOS COMPROMISSOS AQUI FIRMADOS.

PALMARES, 15 DE JUNHO DE 2020.

Declaração DIVERSAS EMPRESA JUNTADA (0725840)         SEI 0000233-92.2020.6.02.8000 / pg. 405



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ORGÃO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Processo nº 000023392.2020.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 32/2020

DATA: 15/06/2020  HORÁRIO: 14:00 h – Horário de Brasília

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br  CÓDIGO UASG  70011

OBJETO: Registro de Preços de material permanente – armários altos e baixos.

DECLARAÇÃO EXPRESSA

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PARTICIPAÇÃO NO REFERIDO CERTAME 

LICITATÓRIO QUE A EMPRESA S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, 

COM SEDE NA RUA ALTINO FRAGA, N° 389 – SANTA ROSA – PALMARES/PE, INSCRITA NO 

CNPJ SOB O Nº 29.955.518/000160E INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB O Nº 076319105, que 

prestará garantia gratuita nesta capital de sede do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS, de acordo com os prazos solicitados no Processo nº 000023392.2020.6.02.8000

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 32/2020 e assume total responsabilidade de

custos de transportes no caso de necessidade de manutenção/troca;

PALMARES, 15 DE JUNHO DE 2020.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ORGÃO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Processo nº 000023392.2020.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 32/2020

DATA: 15/06/2020  HORÁRIO: 14:00 h – Horário de Brasília

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br  CÓDIGO UASG  70011

OBJETO: Registro de Preços de material permanente – armários altos e baixos.

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
A EMPRESA S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° ° 29.995.518/000160, DECLARAEM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 4º, INCISO VII, DA LEI 10.520/02, 

QUE ESTÁ APTO A CUMPRIR PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO RESPECTIVO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE O CERTAME ACIMA INDICADO.

DECLARAÇÃO DA PROPONENTE DE CUMPRIMENTO AO ART.7°, INCISO XXXIII DACONSTITUIÇÃO FEDERAL.

A EMPRESA S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELIINSCRITO NO CNPJ SOB O N° ° 29.995.518/000160, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART.27 DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO 

DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI N° 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS 

ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS DE APRENDIZ ( ).

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO DA EMPRESA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, E SOB AS PENAS DA LEI, QUE A EMPRESA S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, INSCRITO NO CNPJ: 29.995.518/000160,POSSUI AS SUAS INSTALAÇÕES 

COMERCIAIS FUNCIONANDO NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA: ALTINO FRAGA, N° 389 – SANTA ROSA – PALMARES – PE, E ESTÁ APTA A FORNECER OS PRODUTOS DO REFERIDO CERTAME LICITATÓRIO.
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO MICROEMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PELA PRESENTE, DECLARAMOS, PARA OS FINS LEGAIS, SER MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE: NÃO HAVER NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS 

INCISOS DO § 4° DO ARTIGO 3° DA LC N° 123/06, E PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO AO ESTABELECIMENTO NO INCISO VII DO ARTIGO 4° DA LEI FEDERAL N° 10.520 DE 17.07.2002 SOB AS PENALIDADES CABIVEIS, 

QUE CUMPRIREMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NESTE EDITAL.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

A EMPRESA S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 29.995.518/000160, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO REFERIDO CERTAME LICITATÓRIO, DECLARA SOB AS PENAS 

DA LEI, QUE NÃO EXISTEM FATOS SUPERVENIENTES, À PRESENTE DATA, QUE VENHAM A IMPOSSIBILITAR A SUA HABILITAÇÃO NA LICITAÇÃO, JÁ QUE CONTINUAM SATISFEITAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ART. 27, 

DA LEI N° 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. DECLARO TAMBÉM QUE FUI PLENAMENTE INFORMADO SOBRE OS ASPECTOS INDISPENSÁVEIS Á EXECUÇÃO DO OBJETO, TENDO INCLUSIVE RECEBIDO OS 

DOCUMENTOS PERTINENTES. E, POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE.

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE

DECLARO PARA OS FINS, QUE A EMPRESA S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, INSCRITA SOB O N° 29.995.518/000160, NÃO ESTÁ CUMPRINDO PENA DE “INIDONEIDADE PARA LICITAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, EM RELAÇÃO A QUALQUER DE SUAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E NO DISTRITO FEDERAL, CONFORME DETERMINA O ART. 97 DA LEI N° 8.666/93. 

TERMO DE OPÇÃO PELO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006

DECLARO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO AOREFERIDO CERTAME LICITATÓRIO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 QUE A NOSSA EMPRESA É CONSIDERADA COMO 

MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.DECLARAÇÃO DE SUBMETERSE A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES DO 

CORRESPONDENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. O PROPONENTE ACIMA QUALIFICADO DECLARA TER CONHECIMENTO E ACEITAR TODAS AS CLAUSULAS DO RESPECTIVO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E 

SUBMETERSE AS CONDIÇÕES NELE ESTIPULADAS.

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A EMPRESA S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF N° 29.995.518/000160, SEDIADA A RUA: ALTINO FRAGA N° 389 – SANTA ROSA – PALMARESPE, DECLARA, SOB AS PENAS 

DA LEI, QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO

A EMPRESA S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF N° 29.995.518/000160, SEDIADA A RUA: ALTINO FRAGA N° 389 – SANTA ROSA – PALMARESPE, DECLARA, SOB AS PENAS 

DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIA, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.
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DECLARAÇÃO DE FABRICANTE

DECLARAMOS PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO REFERIDO CERTAME LICITATÓRIO QUE A FIRMA S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, COM SEDE NA RUA ALTINO FRAGA, N° 389 – SANTA ROSA –
PALMARES/PE, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 29.995.518/000160 E INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB O Nº 076319105 É NOSSA FABRICA DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO E RESIDENCIAIS, ESTANDO APTA A COMERCIALIZAR E 
DAR SUPORTE TÉCNICO DOS PRODUTOS DE NOSSA FABRICAÇÃO, E QUE OS MÓVEIS SERÃO FABRICADOS DE ACORDO COM O MODELO SOLICITADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE DA PREFEITURA, E QUE ESTAMOS 
CIENTES DOS NOSSOS COMPROMISSOS AQUI FIRMADOS.

DECLARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

A EMPRESA S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, DISPÕE DE TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA E ADEQUADA A EXECUÇÃO INTEGRAL DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NOS PRAZOS 
ESTIPULADOS NO EDITAL E ENTREGA DIRETA DO OBJETO LICITADO.

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL

A EMPRESA S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, LICITANTE DO CERTAME ACIMA DESTACADO, DECLARA POR MEIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO 
REGULAR PERANTE AS FAZENDAS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, A SEGURIDADE SOCIAL, BEM COMO ATENDE TODAS AS DEMAIS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO CONSTANTES NO EDITAL PROPRIO.

DECLARAÇÃO DE SUBMETERSE A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CORRESPONDENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

O PROPONENTE ACIMA QUALIFICADO DECLARA TER CONHECIMENTO E ACEITAR TODAS AS CLÁUSULAS DO RESPECTIVO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SUBMETERSE AS CONDIÇÕES NELE ESTIPULADAS.

PALMARES, 15 DE JUNHO DE 2020
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 29.955.518/0001-60

Certidão nº: 15152726/2020

Expedição: 01/07/2020, às 13:43:25

Validade: 27/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.955.518/0001-60,

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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�d¥���̀�cd̀��b��g¥�¡̀�¦c�§ bfb�cd ̈��cd̀��b���©b�cgb�ª�acg¡�̀c�b ce��«̀c�bc£¡¬�d¡�cb®e¡���̀¦c̄bacd̀à c�§ bfb�
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 29.955.518/0001-60
Razão Social: S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA

Endereço:

RUA ALTINO FRAGA, 389 - SANTA ROSA - Palmares / Pernambuco

Emitido em: 01/07/2020 13:40 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 29.955.518/0001-60
Razão Social: S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Nome Fantasia: HOME OFFICE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/10/2020

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 076319105 Inscrição Municipal: 17
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
Capital Social: R$ 100.000,00 Data de Abertura da Empresa: 16/03/2018
CNAE Primário: 3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE

MADEIRA
CNAE Secundário 1: 1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
CNAE Secundário 2: 1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO
CNAE Secundário 3: 3102-1/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE
CNAE Secundário 4: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 5: 4530-7/02 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-
CNAE Secundário 6: 4641-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 7: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 8: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS
CNAE Secundário 9: 4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE
CNAE Secundário 10: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
CNAE Secundário 11: 4647-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS
CNAE Secundário 12: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
CNAE Secundário 13: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE
CNAE Secundário 14: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
CNAE Secundário 15: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 16: 4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 17: 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 18: 4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E
CNAE Secundário 19: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 20: 4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS

Emitido em: 01/07/2020 13:39 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

CNAE Secundário 21: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
CNAE Secundário 22: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 23: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 24: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 25: 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
CNAE Secundário 26: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 27: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 28: 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 29: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 30: 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
CNAE Secundário 31: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
CNAE Secundário 32: 9529-1/05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO

Dados para Contato
CEP: 55.540-000
Endereço: RUA ALTINO FRAGA, 389 - SANTA ROSA
Município / UF: Palmares / Pernambuco
Telefone: (81) 98004242
Email:

Dados do Responsável pelo Cadastro
427.430.364-00CPF:

Nome: SERGIO LEOCADIO DA SILVA
Carteira de Identidade: 1981271 Órgão Expedidor: SSPPE
Data de Expedição: 21/08/1979 Data de Nascimento: 25/10/1965
E-mail: homeofficepalmares@gmail.com

Emitido em: 01/07/2020 13:39 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 427.430.364-00 Participação Societária: 100,00%
Nome: SERGIO LEOCADIO DA SILVA
Carteira de Identidade: 1981271 Órgão Expedidor: SSPPE
Data de Expedição: 21/08/1979 Data de Nascimento: 25/10/1965
Filiação Materna: ARNETE RODRIGUES DA SILVA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: Órgão Expedidor:
Data de Expedição:

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
null CPF:
nullNome:

nullEstrangeiro:

CEP: 55.540-000
Endereço: RUA ALTINO FRAGA, 385 - SANTA ROSA
Município / UF: Palmares / Pernambuco
Telefone: (81) 99733111
Email: homeofficepalmares@gmail.com

Linhas de Fornecimento

Materiais
3210 - MÁQUINAS PARA SERRARIA E PREPARO DE MADEIRA
3220 - MÁQUINAS PARA TRABALHOS EM MADEIRA
5510 - TÁBUAS E ARTIGOS CORRELATOS À BASE DE MADEIRA
7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC
Serviços
2020 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)
2739 - Instalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico
5410 - Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório
15792 - Instalação / Manutenção - Equipamento Eletroeletrônico
17302 - Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos
20524 - Estofamento Móveis
21008 - Confecção Móveis / Artigos - Fibra de Vidro
22586 - Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro

Emitido em: 01/07/2020 13:39 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

Página: 0001

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 1428.F076.62BF.2007

Cetidão gerada em 16/3/2018 10:48:52
PROTOCOLO SIARCO 18/948257-5

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

NIRE 26.6.0018808-8

ATO 091 - ATO CONSTITUTIVO

EVENTO(S) 091 - ATO CONSTITUTIVO

ASSINADO POR

ARQUIVADO EM 16/3/2018 10:48:52
AUTENTICIDADE 1428.F076.62BF.2007
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=1428F07662BF2007

Recife, 16 de março de 2018

André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.6.0018808-8

Nº PROTOCOLO 18/948257-5 PROTOCOLADO 16/3/2018 09:19:29
Nº ARQUIVAMENTO 26600188088 ARQUIVADO 16/3/2018 10:48:52

EMPRESA S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EI

Documento disponibilizado a 042.506.554-58 - DANIELLA LETICIA DA SILVA
Data - 19/03/2018 02:08:12
Código de Autenticação 1428.F076.62BF.2007
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=1428F07662BF2007

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º
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í�bµoitm

�bf��d�d¶dag ·g�̧ dq¥�a¹�q

nom�m�bc�=FVQ\R�RYVQV�=̂Z̀\Z=R\Z�=V̀=Z�YQZ̀V̀=VSVR�[=QZWV�R[UV̂ V̀~=�[�=̀TV̀=QZ̀YZ�\R�V̀=YQ[Y[̀\V̀>=
dddddddddddddddd=x_̀=YQ[Y[̀\V̀=�[�=º=UV=�QZU\Z=�[QV�=̂Z̀�WV̀ R̀�R�V̂ V̀y

�¹n»¼�n½ ½mosftfemo
nmobfd
 q¼qnn

�fthcocklmd
 q¼qnn¼�̧ ¸n

��csbiecef �chmod�sib¾ �chmod¿hm§ch
�cbc¼́ moc
gfpi�bom

:C>?DC>AACw;;;<�E;MuHLXPJM_
I
NG�IJNMG
HI=�G¬IMX
�_N¦M
IMJI�M

XR� XR� E; J̄ =<>?:D~;;;; J̄ =CC><A;~;;;; <;w;Aw@;@;
<C{C@{@B

 cotc�d�_N¦M=
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X̂bnê oX
lZiF

p70 p70 NJ eq1KENJJ?JJJJ eq1]OEJJJ?JJJJ K_mJOm_J_J
KOf__f_M

rstusvwbF=X1xoZXeoyX1
zs{t|us}~�vwbF=X1xoZXeoyX1
r�����w�w��t���vwbF=X1xoZXeoyX1
���ut|���w��~s��s�sw��w�{��~�w���t~s��vwFeb�eoX1FlZX1g1F30:37614;961<601JM15349.;.734213.G8;:/.72?1J_
5639421-.1G7361-.1KVJW?1<601J_1<D4/.21.2<4069.:/.72?1<6316/6E

JNEJOME]JMmJJJKgOQpFyZF
Znen=oy�F
X̂bnê oX
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DEFGHIIIJIIII KLHKMIHNOPQIIIMRGS MPQISQKIKIFMTUIMUKNUIMI

DEFGHIIIJIIII KTHTLSHGLOQIIIMRKT MPQISQKIKIFMTUIMUKNUIMI

DEFMHLIIJIIII MIHGLKHTOLQIIIMRNL MPQISQKIKIFMTUIMUKNUIMI

DEFMHPIIJIIII ITHISGHPIGQIIIMRSL MPQISQKIKIFMTUIMUKNUIMI

DEFMHTIIJIIII IMHTOGHOMNQIIIMRMI MPQISQKIKIFMTUIMUKNUIMI

DEFMHGLNJTNII KSHKLGHGPPQIIIMRTO MPQISQKIKIFMTUIMUKNUIMI

DEFMHGLNJTNII MKHNNMHTINQIIIMRIT MPQISQKIKIFMTUIMUKNUIMI

DEFMHGLNJTNII ISHNOGHLGSQIIIMRIG MPQISQKIKIFMTUIMUKNUIMI

DEFMHGLNJGNII KOHKSPHLNIQIIIMRPS MPQISQKIKIFMTUIMUKNUIMI

DEFMHGLNJIIII IGHMIPHSSOQIIIMRNM MPQISQKIKIFMTUIMUKNUIMI

DEFMHGLNJIIII LPHGNPHSSPQIIIMRTI MPQISQKIKIFMTUIMUKNUIMI
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DEFMHGLIJIIII MIHGLKHTOLQIIIMRNL MPQISQKIKIFMTUMIUGSUTLL
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�4ol|/56-1�4.p��p�p1�-1v��4.-1v�4|.p�-71̀W]�W[_<à [�_<�<̀DIhD=9<N;=O9Z<E9I<gb<LD;>?K?=D;<D?JFKhG?K<?
gf<L9D>;:<C?<J=D9<C?<b�g Z<E9I<gf<Ei;G?:<?:E;I9>?hG?=:Z<E9D<9G9q<S;D;E>?D¡:>=E;:<¢?D;=:<~L;D;<>9C;:<;:
L;D>?:<?I<I;C?=D;<C9<LD9CF>9Q<̀:<Ei;L;:<C?<I;C?=D;<C?G?DB9P<�?D<E9@T?EE=9@;C9<?I<]�̂Z<:?K?E=9@;C;:<C?
?FE;K=L>9<?<L=@F:<D?TK9D?:>;C9:Z<;JKF>=@;C;:<?<E9@:9K=C;C;:<E9I<D?:=@;<:=@>V>=E;<?<>?DI9<?:>;N=K=M;C;:<:9N
LD?::B9Z<D?G?:>=C9<?I<;IN;:<;:<T;E?:<E9I<T=KI?<>?DI9<LD?@:;C9<C?<I?K;I=@=E9<E9I<?:L?::FD;<C?<gZf<IIZ
>?O>FD=M;C9Z<:?I=�T9:E9Z<?<;@>=DD?TK?O9q<U?D<D?:=:>£@E=;<¤<>D;AB9<:FL?DT=E=;K<¥JT�EI¦<§<bgZf<C?<;E9DC9<E9I<;:
@9DI;:<8aW<b��bg�b<�<U?DI=@9K9J=;Z<8aW<b��bg�f<�<W?HF=:=>9:<?<8aW<b��bg�c<�<]V>9C9:<C?<?@:;=9q<U?D<9
N9DC9<HF?<;E9IL;@i;<>9C9<9<E9@>9D@9<C9<>;IL9Z<E9DL9<?<L9D>;:<C?G?<:?D<?@E;N?A;C9<E9I<T=>;<C?
L9K=?:>=D?@9<E9I<f<II<C?<?:L?::FD;<I¡@=I;Z<E9K;C;:<E9I<;C?:=G9<i9><I?K>Z<E9I<;D?:>;:<;DD?C9@C;C;:q<U?D<:
C?@:=C;C?<I¡@=I;<C?<���<¥JT�I Z̈<D?:=:>£@E=;<¤<>D;AB9<L?DL?@C=EFK;D<©JT�EI¦<§<cqeZ<D?:=:>£@E=;<¤<TK?OB9
?:>h>=E;<©JT�EI¦<§<becq<S;D;E>?D¡:>=E;:<Y:L?E¡T=E;:P<U;IL9<:FL?D=9D<~Y:L?::FD;P<f�<IIQ<C?<?:L?::FD;q<S9DL9
~gf<K;>?D;=:Z<gb<TF@C9Z<gb<>;IL9<=@T?D=9D<?<gb<LD;>?K?=D;<D?JFKhG?KQ<E9I<b�<IIq<_:<N9DC9:<@B9<;L;D?@>?:<C9
E9@ªF@>9<:B9<?@E;N?A;C9:<?I<T=>;<C?<L9K=?:>=D?@9<E9I<gZ��II<C?<?:L?::FD;<I¡@=I;Z<E9K;C;:<E9I<;C?:=G9
i9><I?K>q<̀:<K;>?D;=:<C?G?I<>?D<TFD;A«?:<L;D;<D?JFK;J?I<C;<LD;>?K?=D;<?I<>9C;<;<;K>FD;<¬>=K<C9<;DIhD=9Z<E9I
g�<L9@>9:<C?<;L9=9<L9D<LD;>?K?=D;q<̀<LD;>?K?=D;<C?G?<:?D<;L9=;C;<L9D<:FL9D>?:<I?>hK=E9:<?I<;I;©Z<T=O;C9:
E9I<D9:E;<E9I<L=@9<G?D>=E;K<L;D;<=IL?C=D<C?:K=M;I?@>9<i9D=M9@>;K<C;<LD;>?K?=D;q<̀<I9@>;J?I<C;:<L?A;:<C?G?
:?D<T?=>;<L9D<I?=9<C?<;E?::XD=9:<=@>?D@9:Z<E9I9<E;G=Ki;:<?<L;D;TF:9:<9EFK>9:<>=L9<I=@=T=OZ<D?T9DA;C9:<L;D;
:FL9D>;D<FI<L?:9<I¡@=I9<C?<cg<¥J<L9D<LD;>?K?=D;q<̂9D>;:<C?<J=D9<C?<@9<I¡@=I9<b�g <JD;F:?<E9I<b�<II<C?
?:L?::FD;q<_<L;D<C?<̂9D>;:<C?G?<:?D<:F:>?@>;C;<?I<g�<C9ND;C=A;:<>=L9<U9L<~f<L9D<L9D>;QZ<?I<;I;©<E9I
;E;N;I?@>9<@=HF?K;C9<?<T=O;AB9<K;>?D;K<E9I<E;KA9<C?<�<II<;K>FD;q<S;C;<C9ND;C=A;<C?G?Dh<:?D<T=O;C;<L9D<�
L;D;TF:9:q<̀ <L9D>;<C=D?=>;<C?G?Dh<>?D<T?Ei;CFD;<E=K¡@CD=E;<E9I<>D;G;I?@>9<L9D<K=@JF?>;<E9I<gf<Ei;G?:
~LD=@E=L;K<?<D?:?DG;Q<E9I<E9DL9:<?:E;I9>?hG?=:<~C9NDhG?=:QZ<;E;N;I?@>9<M=@E;C9<?<E;L;<LKh:>=E;q<̀<L9D>;
?:HF?DC;<C?G?Dh<:?D<;F>9I;>=E;I?@>?<>D;G;C;<L?K;<C=D?=>;Z<L9D<I?=9<C?<gf<Ei;L;:<I?>hK=E;:<�g<O<�g<O<bZf
IIZ<L?DI=>=@C9<;::=I<9<T?Ei;I?@>9<C9<L;D<C?<L9D>;:<E9I<;L?@;:<FI;<9L?D;AB9q<̀IN;:<;:<L9D>;:<C?G?DB9
:?D<C9>;C;:<C?<LFO;C9D?:<>=L9<®;KA;®Z<=@ª?>;C9:<?I<M;I;©<E9I<D9:E;<=@>?D@;<]�<E9I<;E;N;I?@>9<LD?>9
T9:E9q<̀<T=O;AB9<C9:<I?:I9:<C?G?<:?D<T?=>;<L9D<C9=:<L;D;TF:9:Z<¤<D;MB9<C?<de<IIq<W9C;LV<D?>;@JFK;D<@;<E9D
LD?>;P<W9C;LV<D?>;@JFK;D<T?Ei;C9<?I<>FN9:<C?<;A9<C?<�g<O<fg<O<bZf<II<E9@>=@F9<C9ND;C9Z<:FNI?>=C9<;<FI
LDV�>D;>;I?@>9<L9D<T9:T;>=M;AB9<;<N;:?<C?<M=@E9<~K;G;J?I<�<C?E;L;J?I<�<T9:T;>=M;AB9Q<?<̂=@>FD;<?K?>D9:>h>=E;
?I<>=@>;<?LXO=<?I<LX<L9K=V:>?DZ<L9K=I?D=M;C;<?I<?:>FT;<;<fgg <Sq<̀<N;:?<C?G?Dh<:?D<;L9=;C;<L9D<g�<:;L;>;:
;D>=EFKhG?=:<?I<@̄K9@<=@ª?>;C9<E9I<D?JFK;C9D<C?<;K>FD;<?<@=G?K;I?@>9<;F>9<;ªF:>hG?K<EFª;<TF@AB9<:?Dh
E9@>9D@;D<?G?@>F;=:<C?:@¡G?=:<C?<L=:9q<]?C=C;:P<̀E9IL;@i;@C9<;:<I?C=C;:<C;<N;:?<C9<;DIhD=9q<�[]Y8�°Y�
�_<]_a[R[�W[_<�=I?@:«?:<�gg<�<�dg<�<��g<II<~RÔ Ò Qq<~RÔ Ò Q<±<R;DJFD;<O<̂D9TF@C=C;C?<O<̀K>FD;<�<~�²
C?<>9K?D³@E=;<@;:<C=I?@:«?:Q<E9I<?OE?AB9<C;<?:L?::FD;<C;<I;C?=D;

gcqbg�qee��gggb�db[8���UW[̀
�Y<]_�Y[�
]Y[WYRY�
RU�̀

�=I �=I fg W�<�ecZgggg W�<bbqfegZggggbb�ge�fgfg
g�P�gPbc

,p|lp71́]�=?=D;<
�p�|/lp3.471́]�=?=D;<
,-�4�-1�1�4|o6-71́]�=?=D;<
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s�����x�x��u���wxÀ AdnliU0A0QAnjyU0
���vu|���x��~t��t�tx��x�{��~�x���u~t��wxAd̀ �dnU0�AnjU0g0A71G7<:0V8<K:-09:10,R0578?3;3<78073E6;G=3;03
,Y05:7?840230E<7:0230RS,T-09:10,Y09>8=34034981:?3G=3<4-09:70:=:-09:HB399<:H82:0310̀ iQ-043;39<:H8284023
3698;<5?:0305<H64073B;:734?82:4-08E;6?<H82840309:H4:;<2828409:10734<H804<H?e?<98030?371:034?8V<;<L828404:V
57344\:-073=34?<2:031081V840840B893409:10B<;130?371:0573H482:023013;81<H<9:09:103453446780230,-Y011-
?3K?67<L82:-0431<gB:49:-0308H?<773B;3K:@0Y@0W370734<4?�H9<80a0?78C\:046537B<9<8;0PEBm91�0�0R,-Y023089:72:09:1
840H:71840��d0R.SR,gR0g0W371<H:;:E<8-0��d0R.SR,gY0g0d3[6<4<?:4030��d0R.SR,gO0g0̀ e?:2:402303H48<:@0O@
W370:0V:72:0[63089:158H>80?:2:0:09:H?:7H:02:0?815:-09:75:0305:7?84023=3043703H98V3C82:09:10B<?8023
5:;<34?<73H:09:10Y011023034534467801NH<18-09:;828409:108234<=:0>:?013;?-09:108734?84087732:H28284@0.@
W3704023H4<282301NH<180230/k/0PEBm1�-0734<4?�H9<80a0?78C\:053753H2<96;870JEBm91�0�0O@c-0734<4?�H9<80a0B;3K\:
34?G?<980JEBm91�0�0RcO

R,@OkY@.Skm,,,Rgbkpq]dnWUdnU
p0AdWp
n�i�qWdnA
p
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I3Ê3:9E86n5m3>6526>787H6L526G9:6>5F6E>7G94345F6:6524626>8357E9q9oNpH9In

X49W69746 -?@AB@;A;A
-./.T/;-

X3435R_RJ̀abC5Racd=5XR̀eRC5f5=4<g3i5a7F783E89L53WN3G653549>26>835E65243z65G95-A
:7EN86>L5365D7E3IL5H3:6>549FN>34535>N3524626>8352645F6E>7G943457E9q9oNpH9IL
3F49>F9E86L5F6:NE7F349:6>565D3865{53G:7E7>843̂M652343532N434565D386<

X49W69746 -?@AB@;A;A
-./.T/?1

X3435R_RJ̀abC5Racd=5XR̀eRC5f5=4<ghi5a7F783E89L5]635834G9<5C5OI87:65I3EF956D9483G6
2645c<=hL5̀Ud_5A;5F6449>26EG95RC5cRaCJ5bd5JK0?LQAL5jkd=ÙClC/5m6449>26EG9536
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834G9<5c<=h5D67535247:97435FI3>>7D7F3G35E65̀Ud_5A-5953524xq7:35E65789:5A;<

m6E>7G943EG6535I9W7>I3̂M65G65249WM659I984wE7F65959G783I5G9H9:6>5oN9>876E345>95c<=h
3F9783535E6>>35F6E84324626>835E65H3I645G95JK.?ALAA52343565789:5A-595JK;AALAA52343

65789:5A;n

X49W69746 -?@AB@;A;A
-?/AQ/00

X3435=5a5bR5=̀acR5̀lbk=UJ̀R5d5mC_dJm̀C5bd5_Ccd̀=5d̀Jdà5f5=4<g3i5a7F783E89L5]63
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a1_;Pẑ/2_;1yn/b1;a/_b:;:cd2_2pf1T;cd/;O1Ph.1̂/;:;h.1O/a�]O2:;a:;P:a/2.:

h.1̂/]2/]b/;a/;P:]/n1;gj1./_b:j;./_h1]_ô/j;1d;a/;./gj1./_b:P/]b1
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37408259449Usuário:

01/07/2020 15:06:49Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E Adimplente29955518
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4445 - 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  0719934

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  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA

EVENTOS SEI Nº 0720404; 0720563

OBS. CONSIDERANO A SOLICITAÇÃO DA UNIDADE
DEMANDANTE O LICITANTE RATIFICOU A COR DA BASE
DO ITEM, QUANDO QUESTIONADO PELO PREGOEIRO NA
SESSÃO (CARACTERÍSTICA TÉCNICA), "CHAT":  0725822

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

X  

 

DOCUMENTOS TÉCNICOS RATIFICADO PELA UNIDADE
DEMANDANTE CONFORME ITEM ANTERIOR

1. DOCUMENTOS
TÉCNICOS: 0720079;0720172;0720174;0720178

2. DECLARAÇÕES LICITANTE: 0725840

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO  DOCUMENTOS:

SICAF/CRC/FISCO ESTADUAL/FISCO MUNICIPAL/NÍVEL
CREDENCIAMENTO: 0725847

 

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 LICITANTE ENCAMINHOU JUNTO
COM PROPOSTA CADASTRADA

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

DOCUMENTOS: CERTIDÃO TRABALHISTA; CNJ; TCU;
PORTAL TRANSPARÊNCIA E FALÊNCIA
CONCORDATA: 0725845
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17 – Consta consulta ao Cadin? X  0725879

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

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0725838

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

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

 X V. DOCS. ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   V. DOCS. ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

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 X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  

Foram apresentadas duas intenções de
recorrer, eventos sei nºs 0725853 e 0725856,
contudo os pretensos RECORRENTES E
RECORRIDO DEIXARAM DE APRESENTAR
RAZÕES E CONTRARRAZÕES DE RECURSO
NOS PRAZOS ESTABELECIDOS EM
LEGISLAÇÃO, COMPROVAÇÃO EVENTO SEI
Nº 0725864. 
 

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 RODRIGO FERREIRA MOURA

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

X  CONFORME JUSTIFICATIVA ITEM 20 DO PRESENTE PAPEL
DE TRABALHO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?  X CONFORME JUSTIFICATIVA ITEM 20 DO PRESENTE PAPEL

DE TRABALHO

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?

X  SISTEMA COMPRASNET EXECUTA AUTOMATICAMENTE.

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão   CONFORME JUSTIFICATIVA ITEM 20 DO PRESENTE PAPEL
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impugnada?   DE TRABALHO

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?

  CONFORME JUSTIFICATIVA ITEM 20 DO PRESENTE PAPEL
DE TRABALHO

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

  CONFORME JUSTIFICATIVA ITEM 20 DO PRESENTE PAPEL
DE TRABALHO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   CONFORME JUSTIFICATIVA ITEM 20 DO PRESENTE PAPEL

DE TRABALHO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  

CONFORME JUSTIFICATIVA ITEM 20 DO PRESENTE PAPEL
DE TRABALHO.

DOCUMENTO EXTRAÍDO PELO PREGOEIRO 0725876

 

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

  CONFORME JUSTIFICATIVA ITEM 20 DO PRESENTE PAPEL
DE TRABALHO

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

x  

Proposta: 0720053

Resultado Fornecedor : 0725874

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 01/07/2020, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0725881 e o código CRC 27D9AB42.
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PROCESSO : 0000233-92.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEPAT
ASSUNTO : FASE EXTERNA PREGÃO 32/2020. MATERIAL PERMANENTE - ARMÁRIOS ALTOS E BAIXOS.

 

Parecer nº 1242 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 32/2020, objetivando o
Registro de Preços de material permanente - armários altos e
baixos,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0711670).

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 (0725881).

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

0712795

0712800

 

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)
de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM Idem

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
SIM Idem

4
A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas apresentadas, dos lances ofertados na ordem de
classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.
SIM 0725868

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM 0725876

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 0725881

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

 

0720053

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

0725845

0725847

0725879
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Dessa forma, esta Assessoria Jurídica conclui pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº
32/2020 e subsequente convocação da empresa S L DA SILVA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS EIRELI, CNPJ nº
29.955.518/0001-60, a fim de lavrar Ata de Registro de Preços
para eventual fornecimento de material permanente - armários
altos e baixos, com valor total de R$ 24.600,00 (vinte e
quatro mil e seiscentos reais), conforme a proposta comercial
(0720053).

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 01/07/2020, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 01/07/2020, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0726047 e o código CRC EB7E9302.

0000233-92.2020.6.02.8000 0726047v3
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CONCLUSÃO

Maceió, 02 de julho de 2020.
Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento objetivando o Registro de

Preços de material permanente - armários altos e baixos,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital (0711670).

Constatada a regularidade de todos os atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório, e,
considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1242(0726047), submeto o
presente procedimento à superior consideração de Vossa Excelência,
para os fins de homologação do presente pregão eletrônico, nos
termos dispostos no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e do
Decreto nº 10.024/2019.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
03/07/2020, às 12:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0726634 e o código CRC CB0B174E.

0000233-92.2020.6.02.8000 0726634v1
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PROCESSO : 0000233-92.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO :  Homologação. Pregão eletrônico. Registro de Preços. Aquisição de armários. 

 

Decisão nº 1813 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
por meio do Parecer nº 1242 (0726047), atestando a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n° 32/2020, que tem por
objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de material
permanente - armários altos e baixos, visando atender a necessidade
de compor os ambientes para o bom funcionamento dos Cartórios
Eleitorais, bem como para reposição de estoque mínimo deste
Tribunal, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0711670).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019, CONVOCO, para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa S L DA SILVA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o nº 29.955.518/0001-60, para eventual fornecimento de material
permanente - armários altos e baixos, no valor total de R$
24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais), de acordo
com a proposta comercial (0720053) e em conformidade com a Ata
de Realização do Pregão Eletrônico (0725868), mais o Termo de
Adjudicação (0725876).

À Secretaria de Administração, para as providências que
se fizerem necessárias à consecução deste procedimento.

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício da

Presidência 
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 07/07/2020, às 09:00, 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
0727548 e o código CRC 98EB9B25.

0000233-92.2020.6.02.8000 0727548v7
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07/07/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=849733&tipo=t 1/2

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00032/2020 (SRP)

Às 16:09 horas do dia 07 de julho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0000233-
92.2020, Pregão nº 00032/2020. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: ARMÁRIO ESTANTE
Descrição Complementar: ARMÁRIO ALTO - Armário alto com 03 prateleiras reguláveis, 02 portas de giro de 180º, com
02 chaves escamoteáveis, cor ovo.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.379,4900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 500,0000 ,
com valor negociado a R$ 490,0000 e a quantidade de 40 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 29/06/2020
16:52:36 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: S L DA SILVA INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.955.518/0001-60, Melhor lance:

R$ 500,0000, Valor Negociado: R$ 490,0000

Homologado 07/07/2020
16:09:34

ANDREA
CRISTINA DE

LIMA
BELCHIOR

Item: 2
Descrição: ARMÁRIO ESTANTE
Descrição Complementar: ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01 prateleira regulável e 02 portas de giro de 180º,
com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo.
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 Máximo Aceitável: R$ 563,5800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 250,0000 e a
quantidade de 20 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 29/06/2020
16:52:36 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: S L DA SILVA INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.955.518/0001-60, Melhor

lance: R$ 250,0000

Homologado 07/07/2020
16:09:45

ANDREA
CRISTINA DE

LIMA BELCHIOR
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Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 07 de julho de 2020.

 

Sigam os autos à SLC, para publicar o resultado do
certame, conforme Decisão 1813, 0727548, e para informar que
consta convocação de cadastro de reserva aberta até quarta-feira,
dia 08 de julho de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/07/2020, às 20:55, 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
0728498 e o código CRC DF6E01D2.

0000233-92.2020.6.02.8000 0728498v1
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08/07/2020 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5925939 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da
República

Imprensa Nacional
Envio Eletrônico de

Matérias
Comprovante de

Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de
publicação de matérias com as seguintes características:

   Data de envio: 08/07/2020 18:18:34
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 5925939
   Data prevista de publicação: 09/07/2020
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal
indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de
adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos
Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

12766225 Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato n 09-2017
(SERQUIP) prorrogacao.rtf

c573c39b6ffd477f
303bbf57204c569c 3,00 R$

99,12

12766226 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 32-2020 -.rtf 9ef16e6e8f5fdb42
46a5ed906f1ee3a7 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 8,00 R$
264,32
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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 05302020070900099
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Nº 130, quinta-feira, 9 de julho de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
S EC R E T A R I A

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo SEI nº 004517/20-00.11. Espécie: Contrato nº 23/2020, celebrado entre o
Superior Tribunal Militar e Sociedade Empresária BGVALLE CONSTRUÇÕES E REFO R M A S
EIRELI. OBJETO: Prestação de serviços de conservação e reparo do imóvel funcional.
VALOR: R$ 102.000,00. Programa de Trabalho 02.061.0566.4225.0001 0003 - RE FO R .
VIGÊNCIA: 07.07.2020 a 10.04.2021. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, bem como, na Lei nº 8.666/1993
e demais normas aplicáveis à espécie. DATA DE ASSINATURA: 07.07.2020. ASSINAM: Silvio
Artur Meira Starling, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Washington Luiz Soares da Silva,
Sócio, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
EDITAL Nº 27, DE 30 DE JUNHO DE 2020

VII CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO
DE RESERVA NOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO JUDICIÁRIO DO

QUADRO DE PESSOAL DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º E 2º GRAUS

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, à sentença de
procedência proferida nos autos da Ação nº 1012036-47.2018.4.01.3400, em trâmite na 1ª
Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, torna pública a inclusão de candidato sub judice
no resultado final no procedimento administrativo de verificação da condição declarada
para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e no resultado final no concurso
público, divulgados por meio dos itens 1 e 3 do Edital nº 13 - TRF 1ª Região, de 6 de abril
de 2018, e suas alterações, conforme a seguir especificado.

Torna público, ainda, que os candidatos ao cargo 6: Técnico Judiciário - área:
Administrativa - Uruaçu/GO considerados negros no procedimento administrativo de
verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos
negros com classificação final no concurso a partir da 8ª posição passam a ter a sua
classificação acrescida de uma unidade; os candidatos com classificação final na Unidade
de Federação a partir da 55ª posição passam a ter a sua classificação acrescida de uma
unidade; e os candidatos com classificação geral na Primeira Região a partir da 1056ª
posição passam a ter a sua classificação acrescida de uma unidade.

[...]
1 DO RESULTADO FINAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE VERIFICAÇÃO

DA CONDIÇÃO DECLARADA PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS
N EG R O S

Relação final dos candidatos considerados negros no procedimento
administrativo de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos
candidatos negros, na seguinte ordem: cargo/área/especialidade, número de inscrição e
nome do candidato em ordem alfabética.

[...]
CARGO 6: TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA: ADMINISTRATIVA
[...]
Relação final dos candidatos sub judice considerados negros no procedimento

administrativo de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos
candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em
ordem alfabética.

10066581, Marcilene Lino de Oliveira.
[...]
3 DO RESULTADO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO
Resultado final no concurso público, na seguinte ordem:

cargo/área/especialidade/cidade de classificação, número de inscrição, nome do candidato
em ordem alfabética, nota final, classificação final na cidade de classificação, classificação
final na Unidade de Federação e classificação geral na Primeira Região.

CARGO 6: TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA: ADMINISTRATIVA/URUAÇU/GO
[...]
Resultado final no concurso público dos candidatos sub judice considerados

negros no procedimento administrativo de verificação da condição declarada para
concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, na seguinte ordem: número de
inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final classificação final na
cidade de classificação, classificação final na Unidade de Federação e classificação geral na
Primeira Região.

10066581, Marcilene Lino de Oliveira, 62.00, 8, 55, 1056.
[...]
[...]

Des. I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES

DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Apostila ao Termo de Credenciamento - Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, art.
25, caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe 09/2014, aprovada
pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e homologada pelo
Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo Administrativo 6.839/2006.
Processo Administrativo PAe xxxxxx. Programa de Trabalho 02301056920040001 -
Elemento de Despesa 33.90.39. Apostila ao Termo de Credenciamento 007/2015 da
empresa Clínica Odontológica Ferreira SS Ltda Objeto: Alterar a Cláusula Oitava - Do
Acréscimo e da Supressão de Procedimentos/Especialidades. Assina pelo TRF 1ª Região,
Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral e pela empresa Raimundo Pacífico de Sousa
Neto, Administrador.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Apostila ao Termo de Credenciamento - Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, art.
25, caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe 09/2014, aprovada
pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e homologada pelo
Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo Administrativo 6.839/2006.
Processo Administrativo PAe 0003201-66.2015.4.01.8000. Programa de Trabalho
02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Apostila ao Termo de
Credenciamento 158/2003 da empresa Associação Beneficente Síria -Hospital do Coração
Objeto: Alterar a Cláusula Sétima - Do Acréscimo e da Supressão de
Procedimentos/Especialidades. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico Maia Bezerra,
Diretor-Geral e pela empresa Fernando Andreatta Torelly, Responsável Legal.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Apostila ao Termo de Credenciamento - Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, art. 25,
caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe 09/2014, aprovada pelo
Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e homologada pelo Conselho
de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo Administrativo 6.839/2006. Processo
Administrativo PAe 0004639-30.2015.4.01.8000. Programa de Trabalho 02301056920040001
- Elemento de Despesa 33.90.39. Apostila ao Termo de Credenciamento 017/2009 da
empresa Instituto Taguatinguense de Odontologia S/C Objeto: Alterar o Parágrafo Único da
Cláusula Primeira - Do Objeto. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico Maia Bezerra,
Diretor-Geral e pela empresa Dalton Marinho Vieira, Responsável Técnico.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 25/2020

Processo nº TRF2-EOF-2020/0045. Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate de vetores e pragas
urbanas nas áreas internas e externas do prédio do Centro Cultural Justiça Federal (CCJF).
O Senhor Pregoeiro decidiu DECLARAR VENCEDORA do pregão em epígrafe a empresa
TOTAL PEST CONTROL IMUNIZAÇÃO LTDA.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Substituto

(SIDEC - 08/07/2020)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2020 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2020/069. Objeto: Contratação de companhia seguradora para cobertura
dos bens imóveis, pertencentes à União, utilizados pelo Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, bem como para os bens móveis, integrantes de seu patrimônio, e alocados nos
referidos imóveis, pelo período de 12 (doze) meses.. Total de Itens Licitados: 3. Edital:
09/07/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro - Rio de
Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00091-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 09/07/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 21/07/2020 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 07/07/2020) 90028-00001-2020NE000298
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: CTZ Consultoria & Informática Ltda.; Objeto do 2º
Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais 12 (doze)
meses; e alterar a data base prevista no subitem 6.3.1 do item 6.3, que trata da
"Repactuação"; Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.061.0033.4257.6013; Elemento de Despesa:
3.3.90.37.01; Data da assinatura: 17/06/2020; Proc. n.º TRF2-EOF-2017/00477; Contrato n.º
050/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: CTZ Consultoria & Informática Ltda.; Objeto do 3º
Termo Aditivo: Suspender temporariamente a execução presencial dos serviços objeto do
Contrato original; Fundamento Legal: Artigo 8°, parágrafo único, artigo 78, inciso XIV, artigo
79, § 5º, e artigo 65 inciso II, todos da Lei 8.666/93; Data da assinatura: 02/07/2020; Proc.
n.º TRF2-EOF-2017/00477; Contrato n.º 050/2018.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0020611-10.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
tutor, conteudista e coordenador do Curso "Gestão Cartorária no PJe", na modalidade a
distância, com renúncia à retribuição financeira pela atuação como conteudista e como
coordenador; Contratado: José Denilson Branco (CPF nº 140.553.188-63); Valor Total:
R$4.805,40 (quatro mil oitocentos e cinco reais e quarenta centavos); Fundamento Legal:
Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização:
Andrea Dias Gomes de Kerbrie, Diretora-Geral, em exercício; Ratificação: Mairan Gonçalves
Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0017880-41.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de 12 (doze) inscrições
no "Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial", na modalidade EAD com
transmissão ao vivo; Contratada: Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas
na Administração Pública - INP - Ltda (CNPJ nº 10.498.974/0001-09); Valor Total:
R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado
com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Andrea Dias Gomes de Kerbrie,
Diretora-Geral, em exercício; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador
Federal Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1° Aditivo ao Contrato n° 48/2019. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: AV
Lopes Comércio e Serviços EIRELLI-EPP. CNPJ: 10.533.603/0001-02. PAV n° 0005340-
94.2020.4.05.7000-TRF5ªR. Objeto: Suspensão do Contrato n° 48/2019, nos termos do art.
57, § 1°, inc. III c/c art. 79, § 5°, ambos da Lei n° 8.666/1993, Parecer Jurídico n° 45/ 2020
(15860060) e a Decisão T5-PRES-AJP (1586008) exarados no PAV n° 0004076-42.2020.
4.05.7000. Prazo-Suspensão: por 90 (noventa)dias, contados a partir de 22/06/2020, com
possibilidade de prorrogação e de retomada de sua execução. Assinatura: 07/07/2020.
Assinam: Telma Roberta Vasconcelos Motta, Diretora Geral-TRF5ªR.e Alexandre Ventura
Lopes, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 09/2020; PA SEI nº 0010681-61.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93. Partes: a
União, através do TRE/AL, e a empresa STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA, CNPJ
11.831.861/0001-09; Objeto: a prestação dos serviços de fornecimento de lanches e
materiais necessários ao seu consumo, bem como a preparação do local onde deverá
ser servido, quando da realização das sessões plenárias do Tribunal durante o período
eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, inclusive sábados, domingos e feriados, se
necessário, ressaltando-se, ainda, que o fornecimento de lanches será imprescindível no
domingo em que ocorrerá as eleições, no 1º turno e eventual 2º turno; Valor unitário
do lanche: R$ 19,00; Valor total estimado: R$ 28.500,00; Vigência: a partir da data de
sua assinatura e término no dia 31 de dezembro de 2020; Assinatura: 18/06/2020.
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EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 03/2020; Proc. SEI nº 0009613-76.2019.6.02.8000; PE nº 38/2020; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decreto nº 10.024/2019; Gerenciador da Ata:
TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação deste extrato no DOU. Assinatura:
03/07/2020; Objeto: Registro de Preços de certificados digitais, validação e emissão de
certificados e mídias criptográficas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº 38/2020, no
site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de
Preços); CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, CNPJ 01.554.285/0001-75 , Item 01,
Própria empresa, 98, R$ 40,00, R$ 3.920,00; Item 02, Própria empresa, 1, R$ 80,00, R$
80,00; Item 03, Própria empresa, 1, R$ 60,00, R$ 60,00; Item 04, Própria empresa, R$ 10,
R$ 48,00, R$ 480,00; Item 05, Própria empresa, 80, R$ 30,00, R$ 2.400,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2017; Processo SEI nº 0001993-
76.2020.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e alterações e na
Cláusula Dez do contrato original. Partes: União, através do TRE/AL, e SERQUIP
TRATAMENTOS RESÍDUOS AL LTDA, CNPJ nº 06.121.325/0001-09. Objeto: prorrogação da
vigência do Contrato de prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e a
destinação final dos resíduos gerados pela Assessoria de Assistência Médica e Odontológica
do TRE-AL, pelo período de 12 meses. Valor mensal: R$ 324,60; Valor total: R$ 3.895,20;
Assinatura: 01/07/2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020

Processo Administrativo SEI nº 0000233-92.2020.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente, no exercício da

Presidência do TRE/AL, homologou, em 07/07/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº
32/2020, que tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de material
permanente - armários altos e baixos, visando atender a necessidade dos Cartórios
Eleitorais, bem como para reposição de estoque mínimo deste Tribunal, convocando, para
a devida assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa S L DA SILVA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MOVÉIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 29.955.518/0001-60, para eventual
fornecimento do material, pelo valor total de R$ 24.600,00, com arrimo no art. 4º, XXII, da
Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 8 de julho de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 40/2016, para execução indireta de
prestação de serviços de segurança eletrônica. PARTES: União, através do TRE-AP e a
empresa B. M. ALARMES LTDA. CNPJ nº 09.411.312/0001-62. Objeto: Altera as Cláusulas
Segunda e Décima Sétima do instrumento principal, para fins de reajuste de valor e de
prorrogação, com a nova vigência no período de 23.08.2020 a 22.08.2021, e o novo valor
anual de R$ 922.439,04 (novecentos e vinte e dois mil e quatrocentos e trinta e nove reais
e quatro centavos). DATA DE ASSINATURA: em 08/07/2020. Signatários: Des. Rommel
Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP e Roosevelt Ferreira de Barros Almeida,
representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 32/2020. Processo nº 3631/2020-SAO contratada: J R
PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, CNPJ 01.631.853/0001-94. Objeto: Gel
mata formigas, seringa 10g (180 UND), valor unitário R$ 6,84; Gel mata barata, seringa 10g
(300 UND), valor unitário R$ 6,90; Isca para ratos, tipo adesiva, atóxica (180 UND), valor
unitário R$ 6,00; Raticida, tipo isca, bloco parafinado, em embalagem contendo 1 Kg (50
blocos de 20 g) (10 KG), valor unitário R$ 41,90; Raticida, tipo isca, granulado, embalagem
contendo 1 Kg (40 sachês de 25 g) (10 KG), valor unitário R$ 14,90; Inseticida de longo
alcance para Vespas e Marimbondos (Cabas), frascos com 400 ml (150 UND), valor unitário
R$ 44,99; Desodorizador de ambiente aerossol, frasco de no mínimo 360 ml (7.800 UND),
valor unitário R$ 5,79; Inseticida aerossol, ação multi-insetos, frascos de, no mínimo, 300
ml (5.400 FR), valor unitário R$ 5,39. Validade do Registro: de 08/07/2020 a
08/07/2021.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 33/2020. Processo nº 3631/2020-SAO contratada:
SIMETRICA ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 03.076.422/0001-39. Objeto:
Cupinicida, mata cupim aerossol, embalagem de 400 ml (72 L), valor unitário R$ 31,61;
Repelente aerossol, espuma em spray olfativo para aves e morcegos, embalagem com 400
ml = 150 frascos. (60 L), valor unitário R$ 48,33. Validade do Registro: de 08/07/2020 a
08/07/2021.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 34/2020. Processo nº 3631/2020-SAO contratada:
ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA, CNPJ 04.665.790/0001-85. Objeto: Desinfetante com ação
bactericida, germicida e fungicida, frascos contendo 1 litro (5.520 UND), valor unitário R$
2,09; Limpa vidros, em embalagem tipo squeeze (360 UND), valor unitário R$ 1,95.
Validade do Registro: de 08/07/2020 a 08/07/2021.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 35/2020. Processo nº 3631/2020-SAO contratada: T
DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ 10.847.885/0001-12. Objeto: Sabonete líquido,
perfumado, contendo 1 litro (960 UND), valor unitário R$ 3,98. Validade do Registro: de
08/07/2020 a 08/07/2021.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 36/2020. Processo nº 3631/2020-SAO contratada:
MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI, CNPJ 11.258.338/0001-64. Objeto: Isca mata mosca,
sachê de 25 g (1.500 UND), valor unitário R$ 2,00; Repelente natural de pombos e
morcegos, atóxico para animais e meio ambiente, repelente granulado, frascos com 480 g
(72 KG), valor unitário R$ 120,00. Validade do Registro: de 08/07/2020 a 08/07/2021.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 37/2020. Processo nº 3631/2020-SAO contratada: E
DE O LOPES FILHO EIRELI, CNPJ 16.454.638/0001-32. Objeto: Multi inseticida para combate
de aranhas-marrons, baratas, carrapatos, cupins, formigas e pulgas, embalagem spray de
500 ml (100 L); valor unitário R$ 47,10; Posto permanente de iscagem (PPE), para isca
mata-rato (150 UND), valor unitário R$ 7,91; Isca mata lesmas e caramujos, sachês de 100
g (10 KG), valor unitário R$ 196,01. Validade do Registro: de 08/07/2020 a 08/07/2021.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 38/2020. Processo nº 3631/2020-SAO contratada:
RRCAMPOS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL EIRELI, CNPJ 19.376.215/0001-30.
Objeto: Sacos plásticos para lixo com capacidade para 30 litros (3.600 PCT), valor unitário
R$ 0,58; Sacos plásticos para lixo com capacidade para 50 litros (7.200 PCT), valor unitário
R$ 0,55; Sacos plásticos para lixo com capacidade para 150 litros (7.200 PCT), valor unitário
R$ 1,45. Validade do Registro: de 08/07/2020 a 08/07/2021.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 39/2020. Processo nº 3631/2020-SAO contratada: N.
B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, CNPJ
20.425.201/0001-48. Objeto: Isca mata baratas, embalagens com 06 iscas (300 UND), valor
unitário R$ 24,00. Validade do Registro: de 08/07/2020 a 08/07/2021.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 40/2020. Processo nº 3631/2020-SAO contratada:
SYLVIA P DA COSTA RAMOS, CNPJ 23.318.893/0001-13. Objeto: Desodorisador para vaso
sanitário, tipo disquim (8.448 UND), valor unitário R$ 0,90; Esponja de lã de aço (3.080
PCT), valor unitário R$ 1,10; Limpador multiuso, em embalagem squeeze (5.400 UND),
valor unitário R$ 2,05; Pano de chão tipo saco de açúcar, alvejado (8.800 UND), valor
unitário R$ 1,95; Papel toalha em bobinas de 20 cm x 200 m (6.600 UND), valor unitário
R$ 8,95; Flanela de algodão para limpeza (6.600 UND), valor unitário R$ 1,30. Validade do
Registro: de 08/07/2020 a 08/07/2021.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 41/2020. Processo nº 3631/2020-SAO contratada:
LILIAN DE SA NUNES, CNPJ 24.862.993/0001-79. Objeto: Água sanitária, com ação contra
bactérias, frasco contendo 1 litro (4.488 FR), valor unitário R$ 1,45. Validade do Registro:
de 08/07/2020 a 08/07/2021.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 42/2020. Processo nº 3631/2020-SAO contratada: R G
XAVIER GUIMARAES EIRELI, CNPJ 32.969.749/0001-38. Objeto: Detergente líquido lava-
louças, com glicerina (5.616 FR), valor unitário R$ 1,10; Esponja dupla face (6.000 UND),
valor unitário R$ 0,49; Lustra móveis, com silicone (480 UND), valor unitário R$ 4,19;
Naftalina em bolas, embalagens com no mínimo 50 g = 4.320 pacotes (216 KG), valor
unitário R$ 16,40; papel higiênico hidrossolúvel, bobinas de 10 cm x 500 m (640 UND), valor
unitário R$ 8,49; Sabão de coco em barra, pacote com 1 kg, contendo 5 unidades de 200
g (450 UND), valor unitário R$ 4,50. Validade do Registro: de 08/07/2020 a 08/07/2021.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 43/2020. Processo nº 3631/2020-SAO contratada:
BIDDEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 36.181.473/0001-80. Objeto: Biorremediador (destruidor
de resíduos orgânicos) (300 UND), valor unitário R$ 37,00. Validade do Registro: de
08/07/2020 a 08/07/2021.

AVISO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna público o
cancelamento dos itens 29, 30 e 38 da Ata de Registro de Preços nº 108/2019, PAD nº
7622/2020. Pregão Eletrônico nº 18/2019, celebrado com a empresa MGS DO BRASIL
DISTRIBUIDORA - EIRELI (CNPJ 25.329.901/0001-52), liberando a empresa do compromisso
de fornecer os itens supracitados, sem prejuízo dos demais itens adjudicados em favor da
mesma. Data da assinatura: 02/07/2020, Des. Aristóteles Lima Thury.

Manaus-AM, 8 de julho de 2020.
RUY MELO DE OLIVEIRA

AVISO DE CANCELAMENTO

O Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna público o
cancelamento do item 18 da Ata de Registro de Preços nº 112/2019, PAD nº 7624/2020.
Pregão Eletrônico nº 29/2019, celebrado com a empresa SCORPION INFORMÁTICA EIRELI
(CNPJ 04.567.265/0001-27), liberando a empresa do compromisso de fornecer o item
supracitado. Data da assinatura: 02/07/2020, Des. Aristóteles Lima Thury.

Manaus-AM, 8 de julho de 2020.
RUY MELO DE OLIVEIRA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 030/2020, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a empresa REAL ENERGY LTDA. OBJETO: Serviços elétricos. FUNDAMENTO
LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão 15/2020. Valor total: R$ 172.000,00. Dotação Orçamentária:
elementos 3.33.90.39.16 e 3.33.90.30.26 e ação 02.061.00334269.0001. Processo
SEI:0049571-85.2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: da data da assinatura até 19.12.2020.
ASSINATURA: 07/07/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA e o Sr.
Alberto Cardoso Correia Rego Filho, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Aditivo ao Contrato n.º 83/2019, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia e a Empresa GIAS EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO:
Alteração qualitativa. FUNDAMENTO LEGAL: arts. 57, §1º, I, 65, I, alíneas a e b, da Lei n.º
8.666/93. Processo SEI: 62437-91.2020.6.05.8000. ASSINATURA: 08/07/2020. SIGNATÁRIOS:
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Alex Sandro Batista Borges, pela
Contratada.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 35/2020

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de 12/06/2020,
.Entrega das Propostas: a partir de 12/06/2020, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 15/07/2020, às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto:
Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de guarda e conservação de microfilmes e
outras mídias apresentadas para arquivamento

GILSON SOARES DA CONCEICAO
Pregoeiro

(SIDEC - 08/07/2020) 070013-00001-2019NE000054

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2020 - UASG 70013

Nº Processo: 0092143-22.2020. Objeto: Contratação de serviço de locação de toldos para
montagem/instalação no Centro de Apoio Técnico (CAT), junto a Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/07/2020 das 08h00 às
17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba, Paralela - Salvador/BA ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00042-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 09/07/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/07/2020 às 13h30 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 por meio do telefone (71) 98201-0119.

MILENA AUSTREGESILO HEREDA
Pregoeira

(SIASGnet - 08/07/2020) 70013-00001-2019NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 17/2020

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 931/2020 . Objeto: Pregão
Eletrônico - Contratação de empresa especializada em construção civil para execução dos
serviços de restauração de estruturas metálicas, conforme as especificações do edital e
seus anexos.

HUGO PEREIRA FILHO
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 08/07/2020) 070007-00001-2020NE000001
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comprasnet.gov.br/livre/pregao/termocadres.asp?prgCod=849733&tipo=t 1/2

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 

 Data de abertura:  15/06/2020 14:01
 Número da portaria:  PORTARIA PRE 81/2020
 Data de portaria:  25/03/2020
 Número do processo:  0000233-92.2020
 Número do pregão:  00032/2020 (SRP)
 Objeto:  Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de material permanente - armários, conforme o edital e seus
anexos.

    Item 1

Descrição: ARMÁRIO ESTANTE
Descrição Complementar: ARMÁRIO ALTO - Armário alto com 03 prateleiras reguláveis, 02 portas de giro de 180º, com
02 chaves escamoteáveis, cor ovo.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.379,4900  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade
Ofertada

Valor
Adjudicado

29.955.518/0001-
60

S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI 40 R$ 490,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 07/07/2020 16:09 Data/Hora Final: 08/07/2020 16:09
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 16/07/2020 14:16
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 490,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

07/07/2020
16:09:34

126.868.468-
60

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 07/07/2020
16:09 com data fim prevista para 08/07/2020 16:09 pelo valor de R$

490,0000.
Envio do Cadastro

de Reserva ao
SIASG

16/07/2020
14:16:18

126.868.468-
60 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

    Item 2

Descrição: ARMÁRIO ESTANTE
Descrição Complementar: ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01 prateleira regulável e 02 portas de giro de 180º,
com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo.
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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$ 563,5800  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade
Ofertada

Valor
Adjudicado

29.955.518/0001-
60

S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI 20 R$ 250,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 07/07/2020 16:09 Data/Hora Final: 08/07/2020 16:09
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 16/07/2020 14:16
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 250,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

07/07/2020
16:09:46

126.868.468-
60

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 07/07/2020
16:09 com data fim prevista para 08/07/2020 16:09 pelo valor de R$

250,0000.
Envio do Cadastro

de Reserva ao
SIASG

16/07/2020
14:16:18

126.868.468-
60 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

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

 

DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2020.

 

Com a juntada da ata do cadastro de reserva (0732260),
devolvo os autos à SLC.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 16/07/2020, às 14:26, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0732261 e o código CRC 3363A0BC.

0000233-92.2020.6.02.8000 0732261v1
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