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

 

Memorando nº 927 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Maceió, 10 de outubro de 2019.

Para:SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

 

lmoº. Secretário

 

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

A despesa está prevista no PAC 2020 - ELEIÇÕES, MATERIAL DE CONSUMO - serviços
auxiliares  - limpeza (0633251)

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

Fazemos remessa, para ulterior deliberação.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 20/01/2020, às 19:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606753 e o código CRC 42DE3D45.

0008805-71.2019.6.02.8000 0606753v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de Material de consumo - serviços auxiliares - limpeza ,
conforme especificado em QUADRO ANEXO, visando atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades para atender as demandas
deste tribunal, em virtude da Eleição 2020.

1.1- A presente aquisição faz parte do planejamento de aquisições, por serem itens
essenciais de higiene, e deve ocorrer através de pregão eletrônico, por item, com
aquisição imediata. A despesa está prevista no PAC 2020 - ELEIÇÕES, MATERIAL DE
CONSUMO - serviços auxiliares - limpeza (0633251)

 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

2.2- Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no
prazo máximo de 03 (TRÊS) dias úteis.

2.3- Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Instrumento,
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha
de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da
empresa fornecedora.

 2.3.1- As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes
e deverão estar de acordo com a legislação vigente.

 2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:

 2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;

  2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado;  

  2.3.2.3- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

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

2.5- Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
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2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

3.1- O Prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da
Nota de Empenho encaminhada por correio eletrônico (e–mail).

3.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08
às 18 horas, de segunda a quinta, e entre 8 e 16 horas às sextas–feiras.

 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até 2 (DOIS) dias úteis após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento.

 

5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

5.1-  0,50% por dia
e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a
incidência a 5 (CINCO) 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 no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

5.2- 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 (CINCO) dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato.

5.3-  7,50% 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 no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2.

5.4- 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993. 

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.
 

 

6.  PAGAMENTO
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6.1- O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.

6.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

6.5- 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.

6.6- 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)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

7.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado.

7.1.1- O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja em labor à
época do recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por unidade
competente, se necessário.

7.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional

Termo de Referência SEALMOX 0606755         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 4



Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

 

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Solicitamos os papéis higiênicos
confeccionados em material biodegradável e os papéis toalha confeccionados em 100%
fibra celulósica. 

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

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 20/01/2020, às 19:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606755 e o código CRC CD737AEA.

0008805-71.2019.6.02.8000 0606755v5

Termo de Referência SEALMOX 0606755         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 5



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

DESCRIÇÃO DOS ITENS E LOTES

ITEM MATERIAL/REFERÊNCIA UNIDADE QUANTIDADE

1
ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, neutro. Produto em frascos de 500ml, indicando registro do
item no Ministério da Saúde e número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
Acondicionamento obrigatório em caixas de papelão, contendo identificação do fabricante. Validade
mínima de 11 meses a partir da data de entrega

UNIDADE 7.000

2

FLANELA ALVEJADA PARA LIMPEZA na cor BRANCA com dimensões mínimas de 30x50cm.
Composição: tecido 100% algodão. Com costura reforçada nas bordas e vértices arredondados.
Aplicação: polimento de móveis, vidros e limpeza em geral. Tecido com boa absorção, espessura e
resistência adequadas ao uso a que se destina. Não deve apresentar desfiamento nas
bordas. Produto acondicionado em embalagens plásticas contendo 12 unidades em cada.

UNIDADE 500

3
LENÇO UMEDECIDO (no mínimo, 400 unidades). elaborado com ingredientes não-alcoólicos,
em tecido não tecido (TNT), na cor branca, com dimensões de 20 cm x 12cm (variação tolerada de
até 2cm nestas medidas), fragrância suave, dermatologicamente testado. Registro obrigatório no
Ministério da Saúde. Validade mínima de 11 meses a partir da data de entrega.

UNIDADE 16.000

4

LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO acondicionado em embalagem plástica. Com tampa flip-
top e bico pulverizador. Princípio ativo: Alquil (ou dodecil) benzeno sulfonato de sódio linear. Com
tensoativo biodegradável. Para limpeza de superfícies em geral. Ação esperada: desengordurante,
desincrustante e aromatizante. Deve possuir aroma agradável, ser inócuo à pele, apresentando
completa solubilidade em água. Validade mínima de 30 meses a partir da data de entrega.

UNIDADE 1.200

5 PAPEL TOALHA EM BOBINA, 100% fibra celulósica natural virgem, extra branco, gofrado,
gramatura de 32g/m2, dimensões mínimas: 20cm x 200m. UNIDADE 3.500

6 PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA , 100% viscose e resina acrílica, medindo aproximadamente de
33 X 50 cm, pacote com 5 unidades. PACOTE 500

7
PAPEL HIGIÊNICO de primeira linha, folha dupla, macio, absorvente, branco, picotado,
biodegradável, não reciclado, em rolos com no mínimo 10 cm x 30 m, em pacotes com 4 rolos,
cada, fornecidos em fardos com 16 pacotes.

PACOTE 6.000

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 20/01/2020, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606756 e o código CRC D3FFCA55.

0008805-71.2019.6.02.8000 0606756v12
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

DESCRIÇÃO DOS ITENS 

ITEM MATERIAL/REFERÊNCIA UNIDADE QUANTIDADE

1
ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, neutro. Produto em frascos de 500ml, indicando registro do
item no Ministério da Saúde e número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
Acondicionamento obrigatório em caixas de papelão, contendo identificação do fabricante. Validade
mínima de 11 meses a partir da data de entrega

UNIDADE 7.000

2

FLANELA ALVEJADA PARA LIMPEZA na cor BRANCA com dimensões mínimas de 30x50cm.
Composição: tecido 100% algodão. Com costura reforçada nas bordas e vértices arredondados.
Aplicação: polimento de móveis, vidros e limpeza em geral. Tecido com boa absorção, espessura e
resistência adequadas ao uso a que se destina. Não deve apresentar desfiamento nas
bordas. Produto acondicionado em embalagens plásticas contendo 12 unidades em cada.

UNIDADE 500

3
LENÇO UMEDECIDO (no mínimo, 100 unidades). elaborado com ingredientes não-alcoólicos,
em tecido não tecido (TNT), na cor branca, com dimensões de 20 cm x 12cm (variação tolerada de
até 2cm nestas medidas), fragrância suave, dermatologicamente testado. Registro obrigatório no
Ministério da Saúde. Validade mínima de 11 meses a partir da data de entrega.

UNIDADE 9000

4

LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO acondicionado em embalagem plástica. Com tampa flip-
top e bico pulverizador. Princípio ativo: Alquil (ou dodecil) benzeno sulfonato de sódio linear. Com
tensoativo biodegradável. Para limpeza de superfícies em geral. Ação esperada: desengordurante,
desincrustante e aromatizante. Deve possuir aroma agradável, ser inócuo à pele, apresentando
completa solubilidade em água. Validade mínima de 30 meses a partir da data de entrega.

UNIDADE 1.200

5 PAPEL TOALHA EM BOBINA, 100% fibra celulósica natural virgem, extra branco, gofrado,
gramatura de 32g/m2, dimensões mínimas: 20cm x 200m. UNIDADE 3.500

6 PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA , 100% viscose e resina acrílica, medindo aproximadamente de
33 X 50 cm, pacote com 5 unidades. PACOTE 500

7
PAPEL HIGIÊNICO de primeira linha, folha dupla, macio, absorvente, branco, picotado,
biodegradável, não reciclado, em rolos com no mínimo 10 cm x 30 m, em pacotes com 4 rolos,
cada, fornecidos em fardos com 16 pacotes.

PACOTE
6.000

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 21/01/2020, às 03:27, 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
0645968 e o código CRC 1B33A8E1.

0008805-71.2019.6.02.8000 0645968v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

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

constante no Termo de Referência SEALMOX (0606755), no
Memorando (0606753), e no Anexo Revisado
(0645968), referentes à aquisição de material de consumo -
serviços auxiliares - limpeza para às eleições 2020, pedindo-
lhe vênia, para que se dê apenas ciência à Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições, tendo em vista a
natureza da aquisição e a expertise da unidade demandante, e,
considerando-se que a despesa está prevista no planejamento
das eleições.  

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

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/01/2020, às 19:24, 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
0646754 e o código CRC DE46102B.

0008805-71.2019.6.02.8000 0646754v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

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

no evento SEI nº 0606755, por meio do Memorando nº
927/2019 (0606753), cujo objeto é a aquisição de material de
consumo - serviços auxiliares - limpeza, para as Eleições
Municipais de 2020, encaminho os presentes autos
eletrônicos à Comissão Permanente de Planejamento de
Eleições - CPPE, para análise e continuidade do feito.

 
Outrossim, a gestão contratual sugere que o

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

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/01/2020, às 08:00, 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
0647218 e o código CRC 52835553.

0008805-71.2019.6.02.8000 0647218v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2020.
Conforme deliberado em ata de reunião de evento

0650662, devolvo os presentes autos à SEALMOX para que
analise e justifique os quantitativos necessários ao pleito,
devendo reanalisar a memória de cálculo apresentado no
termo de referência.

 

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Membro da
Comissão, em 06/02/2020, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0652392 e o código CRC 3D23A8C7.

0008805-71.2019.6.02.8000 0652392v1
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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.

Prezado Secretário,

 

Em cumprimento a Informação 688 (0655654), que faz referência a reunião da
Comissão Permanente de Planejamento de Eleições, realizada no último dia 11/02/200,
e, deliberou que todos os gestores das contratações deverão adequar, se necessário,
os referidos termos de referência ao quantitativo de 5.900 seções eleitorais, número
que será utilizado como padrão para as eleições de 2020. E tendo em vista que o
número de seções eleitorais em Alagoas hoje é de 6.694, entende-se como plausível a
adequação de um novo TR com 12% menos no quantitativo de cada um dos sete itens
de materiais de limpeza a serem usados nas Eleições Municipais de 2020 tendo como
base o Anexo ÚNICO REVISADO (0645968); frisa-se que esse útimo tinha reduzido
substancialmente a quantidade do item 3 - "lenço umedecido".

 

Do exposto, segue em anexo novo Anexo ÚNICO (0659360) do Termo de Referência
objeto dos autos para aprovação.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Chefe de
Seção Substituto, em 19/02/2020, às 18:04, 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
0659334 e o código CRC B10B4F55.

0008805-71.2019.6.02.8000 0659334v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

DESCRIÇÃO DOS ITENS 

ITEM MATERIAL/REFERÊNCIA UNIDADE QUANTIDADE

1
ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, neutro. Produto em frascos de 500ml, indicando registro do
item no Ministério da Saúde e número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
Acondicionamento obrigatório em caixas de papelão, contendo identificação do fabricante. Validade
mínima de 11 meses a partir da data de entrega

UNIDADE 6.200

2

FLANELA ALVEJADA PARA LIMPEZA na cor BRANCA com dimensões mínimas de 30x50cm.
Composição: tecido 100% algodão. Com costura reforçada nas bordas e vértices arredondados.
Aplicação: polimento de móveis, vidros e limpeza em geral. Tecido com boa absorção, espessura e
resistência adequadas ao uso a que se destina. Não deve apresentar desfiamento nas
bordas. Produto acondicionado em embalagens plásticas contendo 12 unidades em cada.

UNIDADE 440

3
LENÇO UMEDECIDO (no mínimo, 100 unidades). elaborado com ingredientes não-alcoólicos,
em tecido não tecido (TNT), na cor branca, com dimensões de 20 cm x 12cm (variação tolerada de
até 2cm nestas medidas), fragrância suave, dermatologicamente testado. Registro obrigatório no
Ministério da Saúde. Validade mínima de 11 meses a partir da data de entrega.

UNIDADE 7.900

4

LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO acondicionado em embalagem plástica. Com tampa flip-
top e bico pulverizador. Princípio ativo: Alquil (ou dodecil) benzeno sulfonato de sódio linear. Com
tensoativo biodegradável. Para limpeza de superfícies em geral. Ação esperada: desengordurante,
desincrustante e aromatizante. Deve possuir aroma agradável, ser inócuo à pele, apresentando
completa solubilidade em água. Validade mínima de 30 meses a partir da data de entrega.

UNIDADE 1.050

5 PAPEL TOALHA EM BOBINA, 100% fibra celulósica natural virgem, extra branco, gofrado,
gramatura de 32g/m2, dimensões mínimas: 20cm x 200m. UNIDADE 3.100

6 PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA , 100% viscose e resina acrílica, medindo aproximadamente de
33 X 50 cm, pacote com 5 unidades. PACOTE 440

7
PAPEL HIGIÊNICO de primeira linha, folha dupla, macio, absorvente, branco, picotado,
biodegradável, não reciclado, em rolos com no mínimo 10 cm x 30 m, em pacotes com 4 rolos,
cada, fornecidos em fardos com 16 pacotes.

PACOTE
5.300

 

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Chefe de
Seção Substituto, em 19/02/2020, às 18:08, 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
0659360 e o código CRC 544DBF86.

0008805-71.2019.6.02.8000 0659360v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de fevereiro de 2020.
Devolvo os autos à SEALMOX/COMAP para que aos

mesmos seja juntada a memória de cálculo dos quantitativos
indicados para cada item a ser adquirido, devendo tal
memória de cálculo integrar a Justificativa do Termo de
Referência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/02/2020, às 10:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0659468 e o código CRC 14423F4A.

0008805-71.2019.6.02.8000 0659468v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2020.
 
 
À SEALMOX
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para atendimento do

Despacho GSAD 0659468.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 21/02/2020, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0659829 e o código CRC 5D83078A.

0008805-71.2019.6.02.8000 0659829v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de Material de consumo - serviços auxiliares - limpeza ,
conforme especificado em QUADRO ANEXO, visando atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades para atender as demandas
deste tribunal, em virtude da Eleição 2020.

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

Foram incluídos os itens flanela e pano multiuso por serem essenciais para o processo
de limpeza e desinfecção dos materiais (urnas, micro terminais, etc), na tentativa de
combater a contaminação por SARS COV19 (COVID19).

O item Papel higiênico foi incluído, em observando recomendações extraídas de reunião
de planejamento das eleições 2020, uma vez que se utilizou, nos últimos pleitos, grande
quantitativo da demanda ordinária, o que causou falta do material no estoque e
inúmeros transtornos no desenrolar das atividades ordinárias.
Foi considerado 3 unidades por seção eleitoral, 3 unidades por local de votação e mais
o incremento do uso nas unidades eleitorais. 

O incremento dos quantitativos de álcool em gel e luvas descartáveis deve-se à
orientação da Secretaria da Administração, SEI 0669315, haja vista a pandemia por
SARS COV19 (COVID19), sendo consideradas, para o álcool em gel, 3 unidades de
cada, para cada seção eleitoral, para cada local de votação e para cada mesa
receptora, e para as luvas descartáveis, 1 caixa para cada local de votação e mesa
receptora de votos, além do incremento do uso nas unidades eleitorais.  

 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

2.2- Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no
prazo máximo de 03 (TRÊS) dias úteis.

2.3- Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Instrumento,
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obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha
de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da
empresa fornecedora.

 2.3.1- As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes
e deverão estar de acordo com a legislação vigente.

 2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:

 2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;

  2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado;  

  2.3.2.3- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

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

2.5- Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

3.1- O Prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da
Nota de Empenho encaminhada por correio eletrônico (e–mail).

3.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08
às 18 horas, de segunda a quinta, e entre 8 e 16 horas às sextas–feiras.

 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até 2 (DOIS) dias úteis após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento.

 

5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

5.1-  0,50% por dia
e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a
incidência a 5 (CINCO) 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 no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
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5.2- 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 (CINCO) dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato.

5.3-  7,50% 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 no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2.

5.4- 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993. 

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.
 

 

6.  PAGAMENTO

6.1- O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.

6.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

6.5- 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.

6.6- 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;
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I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

7.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado.

7.1.1- O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja em labor à
época do recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por unidade
competente, se necessário.

7.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

 

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Solicitamos os papéis higiênicos
confeccionados em material biodegradável e os papéis toalha confeccionados em 100%
fibra celulósica. Exigimos, ainda, que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte,
por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o
Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 18/03/2020, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0659852 e o código CRC 6A588D8F.

0008805-71.2019.6.02.8000 0659852v13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

DESCRIÇÃO DOS ITENS 

ITEM MATERIAL/REFERÊNCIA UNIDADE QUANTIDADE

1

ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, concentração mínima 70% INPM, 70% GL  neutro,
transparente. Produto em frascos de 500gr, indicando registro do item no Ministério da Saúde e
número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). Acondicionamento obrigatório em
caixas de papelão, contendo identificação do fabricante. Validade mínima de 18 meses a partir da
data de entrega.

UNIDADE 26.400

2

FLANELA ALVEJADA PARA LIMPEZA na cor BRANCA com dimensões mínimas de 30x50cm.
Composição: tecido 100% algodão. Com costura reforçada nas bordas e vértices arredondados.
Aplicação: polimento de móveis, vidros e limpeza em geral. Tecido com boa absorção, espessura e
resistência adequadas ao uso a que se destina. Não deve apresentar desfiamento nas
bordas. Produto acondicionado em embalagens plásticas contendo 12 unidades em cada.

UNIDADE 600

3
LENÇO UMEDECIDO (no mínimo, 400 unidades). elaborado com ingredientes não-alcoólicos,
em tecido não tecido (TNT), na cor branca, com dimensões de 20 cm x 12cm (variação tolerada de
até 2cm nestas medidas), fragrância suave, dermatologicamente testado. Registro obrigatório no
Ministério da Saúde. Validade mínima de 11 meses a partir da data de entrega.

UNIDADE 8.500

4

LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO acondicionado em embalagem plástica. Com tampa flip-
top e bico pulverizador. Princípio ativo: Alquil (ou dodecil) benzeno sulfonato de sódio linear. Com
tensoativo biodegradável. Para limpeza de superfícies em geral. Ação esperada: desengordurante,
desincrustante e aromatizante. Deve possuir aroma agradável, ser inócuo à pele, apresentando
completa solubilidade em água. Validade mínima de 30 meses a partir da data de entrega.

UNIDADE 1.200

5 PAPEL TOALHA EM BOBINA, 100% fibra celulósica natural virgem, extra branco, gofrado, alta
qualidade, gramatura de 32g/m2, dimensões mínimas: 20cm x 200m. UNIDADE 3.500

6 PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA , alta qualidade, resistente, alta absorção, 100% viscose e
resina acrílica, medindo aproximadamente de 30 X 50 cm, rolo com 50 unidades, picotados 1 a 1. UNIDADE(ROLO) 50

7
PAPEL HIGIÊNICO de primeira linha, folha dupla, macio, absorvente, branco, picotado,
biodegradável, não reciclado, em rolos com no mínimo 10 cm x 30 m, em pacotes com 4 rolos,
cada, fornecidos em fardos com 16 pacotes.

PACOTE

 

6.000

 

8

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

 

CAIXA 4.000

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 18/03/2020, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0659887 e o código CRC ACAC8327.

0008805-71.2019.6.02.8000 0659887v14
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2020.
Senhora Secretária de Administração Substituta,
 
Conforme solicitado, apresento o TR de material de

limpeza referente às Eleições 2020 (0659852) e seu Anexo
ÚNICO (0659887), com as adequações recomendadas, para
análise e demais deliberações.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 18/03/2020, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0669885 e o código CRC 24841E2F.

0008805-71.2019.6.02.8000 0669885v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2020.
À Diretoria-Geral e à CPPE
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto à deliberação superior de Vossa Senhoria

o Termo de Referência para aquisição de material de
expediente, reformulado em atenção ao Despacho
CPPE 0652392 e às diretrizes da Presidência quanto às
medidas de prevenção ao contágio da COVID-19.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/03/2020, às 19:29, 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
0669935 e o código CRC 1536758B.

0008805-71.2019.6.02.8000 0669935v1
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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 março de 2020.
 
Trata-se de encaminhamento formulado pela

Secretaria de Administração, por meio do Despacho GSAD
0669935, submetendo a esta Unidade Diretiva a reformulação
do Termo de Referência (0659852) para aquisição de material
de consumo - serviços auxiliares - limpeza, bem como de seu
Anexo Único (0659887), em atenção ao Despacho CPPE
0652392 e às diretrizes da Alta Administração, quanto às
medidas de prevenção ao COVID-19.

 
Do exposto, encaminhem-se os autos eletrônicos à

Comissão Permanente de Planejamento de Eleições - CPPE
para análise e pronunciamento.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/03/2020, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0670245 e o código CRC A06D3930.

0008805-71.2019.6.02.8000 0670245v1
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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 março de 2020.
À SEIC.
 
Senhor Chefe,
 
De ordem da Direção Geral ad referendum da

Comissão Permanente de Planejamento de Eleições - CPPE,
remeto os presentes autos, dada à situação de urgência para
aquisição dos itens de prevenção (álccol em gel e luvas), para
que se promova com a agilidade necessária, os procedimentos
de cotação de preços referentes ao objeto do Termo de
Referência (0606755).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/03/2020, às 17:19, 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
0670446 e o código CRC 865D4D9A.

0008805-71.2019.6.02.8000 0670446v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, concentração mínima 70% INPM, 70% GL R$ 9,74

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R$ 9,69

Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO

Objeto: ÁLCOOL GEL 70%

Descrição: ALCOOL - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER,
GLICERYN, AQUA, ALCOHOL ATIVO: ALCOOL 70%, COR INCOLOR, ODOR
CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE
ATIVOS: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E
MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VAL ... Obs:
ÁLCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSIÇÃO: CARCOMER, GLICERINA,
AQUA, ALCOHOL ATIVO: ALCOOL 70%.

Data: 17/03/2020 08:40

Modalidade: DISPENSA (ART. 24, INCISO II)

S R P : NÃO

Identif icação: 202005731

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.seplag.ce.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: FRASCO 500.0 MILILITROS

U F : CE

Relatór io gerado no dia 20/03/2020 10:19:10  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: 0008805-71.2019.6.02.8000 - Material de Consumo Eleições 2020

Pesquisa realizada entre 20/03/2020 09:38:57 e 20/03/2020 10:16:15

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

1) ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, concentração mínima 70% INPM, 70% GL 14 26.400 Unidades 9,74 R$ 257.136,00

2) FLANELA ALVEJADA PARA LIMPEZA 3 600 Unidades 1,94 R$ 1.164,00

3) LENÇO UMEDECIDO (no mínimo, 400 unidades) 7 8.500 Unidades 25,55 R$ 217.175,00

4) LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 11 1.200 Unidades 3,44 R$ 4.128,00

5) PAPEL TOALHA EM BOBINA 31 584 Unidades 69,13 R$ 40.371,92

6) PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA 3 50 Rolos 115,49 R$ 5.774,50

7) PAPEL HIGIÊNICO 3 6.000 Pacotes 4,21 R$ 25.260,00

8) LUVA descartável 4 4.000 Caixas 20,00 R$ 80.000,00

Valor Global: R$ 631.009,42

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

26.400 Unidades ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, concentração mínima 70% INPM, 70% GL neutro, transparente. Produto em frascos de 50
0gr, indicando registro do item no Ministério da Saúde e número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). Acondi
cionamento obrigatório em caixas de papelão, contendo identificação do fabricante. Validade mínima de 18 meses a partir d
a data de entrega.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.612.939/0001-00
* VENCEDOR *

VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$ 5,50

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

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
CE Fortaleza RUA ITAREMA, 167 Fernando Barros (85) 3099-6345 versatil.ceara@bol.com.br

03.923.796/0001-42 FRIERE VENDAS E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - ME R$ 5,95

Marca: SANTA CRUZ                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R 1-H (CJ TABAPUA), 59 (85) 3011-0839 friere@outlook.com

25.179.741/0001-02 EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME R$ 6,00

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

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R JOSE JUAREZ, 34 FELIPE (85) 98868-9532 expdistribuidora@gmail.com

28.684.757/0001-60 JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRELI - ME R$ 6,00

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

Endereço: Telefone: Emai l :
R 1 (CONJ. RESID. PEQUENO MONDUBIM), 140 (85) 8658-2536 supritudo1@hotmail.com

07.039.751/0001-60 FRANCISCA DAS CHAGAS R MOTA - ME R$ 6,50

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

Endereço:
,

31.175.880/0001-60 JOSE ROMUALDO FERREIRA DE OLIVEIRA R$ 8,00

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

Endereço:
,

30.962.920/0001-51 LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS R$ 10,00

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

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA CARLOS CHAGAS, 901 (85) 3483-7668 meire.com2@gmail.com

34.761.706/0001-98 L B S DE SOUSA R$ 10,00

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

Endereço: Telefone: Emai l :
AVENIDA E (CJ PREFEITO JOSE WALTER), 560 (85) 8805-5996 luanabsilvasousa@gmail.com

13.114.791/0001-22 FRANCISCO. R. TORRES R$ 10,00

Marca: sol                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

18.078.753/0001-85 COMERCIAL E SERVICOS SAO CRISTOVAO EIRELI - ME R$ 14,00

Marca: kapeli cosmeticoc                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA 513 CJ SAO CRISTOVAO, 66 ADACLEITON (85) 98694-6816 comercialsc.ce@gmail.com

31.435.975/0001-76 COMERCIAL RODRIGUES EIRELI R$ 14,00

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

Endereço:
,

15.792.852/0001-36 FRANCISCO HELCIO DA COSTA VIANA ME R$ 14,99

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

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
CE Fortaleza R RUA 41, 1280 (85) 8658-2536

06.211.277/0001-40 E SILVA CORREA ME R$ 15,00

Marca: economico ou similar                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV E (CJ PREFEITO JOSE WALTER), 584 (85) 8635-4522/ (85) 3473-7628 egberto-silva@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 9,80

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA
PUBLICA ADMINISTRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS

Objeto: aquisição de 10.000 (dez mil) frascos de álcool etílico em gel contendo 500 ml
cada, destinados às Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros

Descrição: GERAIS ALCOOL ETILICO 70% - MEDICAMENTOS GERAIS DE USO
HUMANO, ALCOOL ETILICO 70%, FORMA FARMACEUTICA GEL
DERMATOLOGICO, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO PLASTICO C/
VALVULA TIPO PUMP, COM BICO DOSADOR C/ DISPOSITIVO ANTI-
ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, VIA DE ADMINISTRACAO DERMATOLOGICA,
COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.

Data: 13/03/2020 09:42

Modalidade:

S R P : NÃO

Identif icação: OC: 180199000012020OC00014

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 2.500

Unidade: FRASCO 500,00 MILILITRO

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.487.927/0001-78
* VENCEDOR *

NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT R$ 9,80

Marca: RIOGEL ANTISSEPTICO 430g (500ml) Pump                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AVENIDA SANTA INES, 909 (11) 3312-4470 tributus@tributus.com.br

Item 2: FLANELA ALVEJADA PARA LIMPEZA R$ 1,94
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,94

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM/PE

Objeto: Contratação da aquisição de material de limpeza para uso nos serviços
públicos de saúde disponibilizados no âmbito de aplicação de Recursos
Financeiros transferidos ao Município por força de Emenda Parlamentar ao
Orçamento Geral da União número 36000.2279812/01-900..

Descrição: PANO LIMPEZA - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO,
COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
LAVADO, ALVEJADO, BAINHA

Data: 16/03/2020 08:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:132020 / UASG:982453

Lote/Item: /18

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 360

Unidade: Unidade

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.889.181/0001-42
* VENCEDOR *

S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1,94

Marca: mc                                            
Fabricante:  mc                                            
Modelo :  chão 
Descrição:  "PANO DE CHÃO BRANCO, SACO DE ALGODÃO ALVEJADO EXTRA, 100% ALGODÃO, TAMANHO 45CMX70CM."                                    

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,99

Órgão: EEM FLORESTAN FERNANDES

Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha em favor da EEM Florestan Fernandes.

Descrição: PANO DE COPA E COZINHA - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO,
DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PESO 70G, BORDAS ACABAMENTO
OVERLOCK, ABERTO, ATOALHADO, ALVEJADO, SEM ESTAMPA, ALTA
ABSORCAO, AVULSO 1.0 UNIDADE

Data: 17/03/2020 09:00

Modalidade: DISPENSA (ART. 24, INCISO II)

S R P : NÃO

Identif icação: 202002095

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Fonte: www.seplag.ce.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: AVULSO 1.0 UNIDADE

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.455.654/0001-38
* VENCEDOR *

M R G ARAUJO ME R$ 1,99

Marca: santa maria                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA RUA PRESMILAU CAMERINO, 131 (88) 3631-4096 / (85) 9772-1593 / (88) 3631-4096 contato@gruporga.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,90

Quantidade Descrição Observação

600 Unidades FLANELA ALVEJADA PARA LIMPEZA na cor BRANCA com dimensões mínimas de 30x50cm. Composição: tecido 100% algod
ão. Com costura reforçada nas bordas e vértices arredondados. Aplicação: polimento de móveis, vidros e limpeza em geral. Te
cido com boa absorção, espessura e resistência adequadas ao uso a que se destina. Não deve apresentar desfiamento nas bo
rdas. Produto acondicionado em embalagens plásticas contendo 12 unidades em cada.
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Órgão: ESCOLA INDÍGENA TREMEMBÉ DE QUEIMADA

Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Descrição: PANO DE CHAO - PANO DE CHAO, TIPO SACO, 100% ALGODAO, ALVEJADO,
BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSOES 70 X 50CM, PESO 100G,
VARIACAO +/- 5%, AVULSO 1.0 UNIDADE

Data: 16/03/2020 12:00

Modalidade: DISPENSA (ART. 24, INCISO II)

S R P : NÃO

Identif icação: 202004674

Lote/Item: 1/11

Ata: Link Ata

Fonte: www.seplag.ce.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: AVULSO 1.0 UNIDADE

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.733.865/0001-95
* VENCEDOR *

PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME R$ 1,90

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

Endereço: Telefone:
RUA DES. ARMANDO DE SOUSA LOUSADA, 260 (85) 8526-8707

Item 3: LENÇO UMEDECIDO (no mínimo, 400 unidades) R$ 25,55

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$ 25,55

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis,
material de higiene e limpeza, utensílios, para manutenção das atividades da
Secretaria de Assistência Social e kits de alimentos para grupos de idosos.

Descrição: ARTIGO DE TOUCADOR PARA EMBELEZAMENTO - LENÇO UMEDECIDO
DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, HIPOALERGÊNICO, COM EXTRATO DE
ALOE VERA, SEM ÁLCOOL ETÍLICO. BALDE COM 400 UNIDADES.

Data: 27/01/2020 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62020 / UASG:987565

Lote/Item: /126

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.926.117/0001-94
* VENCEDOR *

ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE R$ 10,00

Marca: FIESTA                                            
Fabricante:  FIESTA                                            
Modelo :  FIESTA 
Descrição:  LENÇO UMEDECIDO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, HIPOALERGÊNICO, COM EXTRATO DE ALOE VERA, SEM ÁLCOOL ETÍLICO. BALDE COM 40
0 UNIDADES.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV DAS CASTANHEIRAS, 81 CLEBER (49) 3388-2231 cleberbridi@hotmail.com

12.811.487/0001-71 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME R$ 11,97

Quantidade Descrição Observação

8.500 Unidades LENÇO UMEDECIDO (no mínimo, 400 unidades). elaborado com ingredientes não-alcoólicos, em tecido não tecido (TNT), na 
cor branca, com dimensões de 20 cm x 12cm (variação tolerada de até 2cm nestas medidas), fragrância suave, dermatologic
amente testado. Registro obrigatório no Ministério da Saúde. Validade mínima de 11 meses a partir da data de entrega.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Anjinho                                            
Fabricante:  Anjinho                                            
Modelo :  LENÇO UMEDECIDO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO 
Descrição:  LENÇO UMEDECIDO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, HIPOALERGÊNICO, COM EXTRATO DE ALOE VERA, SEM ÁLCOOL ETÍLICO. BALDE COM 40
0 UNIDADES.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Erechim R RAIMUNDO CAPELETTI, 42 (54) 3520-3410 morlass@morlass.com.br

17.281.091/0003-45 CLAUDINA COMIRAN - ME R$ 14,00

Marca: babybless                                            
Fabricante:  babybless                                            
Modelo :  lenço 
Descrição:  LENÇO UMEDECIDO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, HIPOALERGÊNICO, COM EXTRATO DE ALOE VERA, SEM ÁLCOOL ETÍLICO. BALDE COM 40
0 UNIDADES.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA BELEM, 2470 (46) 9972-4684 jacircomiran@hotmail.com

12.144.365/0001-79 A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA - ME R$ 14,30

Marca: USE                                            
Fabricante:  USE                                            
Modelo :  USE 
Descrição:  ENÇO UMEDECIDO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, HIPOALERGÊNICO, COM EXTRATO DE ALOE VERA, SEM ÁLCOOL ETÍLICO. BALDE COM 400 
UNIDADES.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SC São Miguel do Oeste R DOM PEDRO II, 450 (49) 3622-1248

22.094.574/0001-09 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME R$ 14,30

Marca: FIESTA                                            
Fabricante:  FIESTA                                            
Modelo :  FIESTA 
Descrição:  LENÇO UMEDECIDO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, HIPOALERGÊNICO, COM EXTRATO DE ALOE VERA, SEM ÁLCOOL ETÍLICO. BALDE COM 40
0 UNIDADES.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
VL TAQUARI, S/N. (49) 03344-3000 ECUNIAO@HOTMAIL.COM

73.751.257/0001-59 CLAUDIO AGOSTINETTO - EPP R$ 14,30

Marca: USITI                                            
Fabricante:  USITI                                            
Modelo :  USITI 
Descrição:  LENÇO UMEDECIDO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, HIPOALERGÊNICO, COM EXTRATO DE ALOE VERA, SEM ÁLCOOL ETÍLICO. BALDE COM 40
0 UNIDADES.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R SAO BENEDITO, 175 Cláudio (46) 3523-1226 agostinetto2005@yahoo.com.br

18.683.835/0001-59 DELCIO DELMAR RAMBO - EPP R$ 100,00

Marca: TURMA DE ANJINHOS                                            
Fabricante:  TURMA DE ANJINHOS                                            
Modelo :  NÃO SE APLICA 
Descrição:  LENÇO UMEDECIDO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, HIPOALERGÊNICO, COM EXTRATO DE ALOE VERA, SEM ÁLCOOL ETÍLICO. BALDE COM 40
0 UNIDADES.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RS Santa Rosa AVENIDA TUPARENDI, 1460 Délcio Delmar Rambo (55) 3512-4083 delciodelmarrambo

Item 4: LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO R$ 3,44

Quantidade Descrição Observação

1.200 Unidades LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO acondicionado em embalagem plástica. Com tampa flip-top e bico pulverizador. Prin
cípio ativo: Alquil (ou dodecil) benzeno sulfonato de sódio linear. Com tensoativo biodegradável. Para limpeza de superfícies e
m geral. Ação esperada: desengordurante, desincrustante e aromatizante. Deve possuir aroma agradável, ser inócuo à pele, a
presentando completa solubilidade em água. Validade mínima de 30 meses a partir da data de entrega.
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,00

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Objeto: O objeto da presente licitac a o e a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisic a o de aquisic a o de ge neros alimenti cios, materiais e acesso rios de
higiene e limpeza necessa rios para atender a demanda do Coren-PI em sua
sede (Teresina), nas subsec o es em Floriano, Parnai ba e Picos-PI, bem como
nos escrito rios administrativos do Coren-PI localizados nos munici pios de Sa o
Raimundo Nonato e Bom Jesus-PI..

Descrição: LAVANDERIA - Limpador multiuso, ideal para uso diário, nas fragrâncias:
original, limão e laranja, inofensivo à pele, de 1ª qualidade, autorizado pelo
Ministério da Saúde-Anvisa, em embalagem plástica de 500ml, com rótulo
indicando o nome fabricante, registro na ANVISA/MS, CNPJ da empresa, CRQ
do químico responsável, validade, endereço e telefone para contato. a data de
fabricação e o lote impressos na embalagem.

CatMat: 68675 - LAVANDERIA , LAVANDERIA NOME

Data: 20/11/2019 09:38

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62019 / UASG:389335

Lote/Item: /21

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 120

Unidade: UNIDADE

U F : PI

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.724.660/0001-27
* VENCEDOR *

AYRES MAIA COMERCIO LTDA - ME R$ 4,00

Marca: FACILITA AUDAX                                            
Fabricante:  FACILITA AUDAX                                            
Modelo :  FACILITA AUDAX 
Descrição:  LIMPADOR MULTIUSO Limpador multiuso, ideal para uso diário, nas fragrâncias: original, limão e laranja, inofensivo à pele, de 1ª qualidade, autoriza
do pelo Ministério da Saúde-Anvisa, em embalagem plástica de 500ml, com rótulo indicando o nome fabricante, registro na ANVISA/MS, CNPJ da empresa, CRQ
 do químico responsável, validade, endereço e telefone para contato. a data de fabricação e o lote impressos na embalagem.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
BA Juazeiro R MONSENHOR JOSE GILBERTO LUNA, 25 B CARLOS SERGIO AYRES MARQUES (87) 3864-1157 ayresmaia.licitacao@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,80

Órgão: Ministério Público do Estado do Pará

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza.

Descrição: CÉLULA DE FORÇA E ACESSÓRIOS - Limpador instantâneo multiuso.
Frasco c/500 ml Validade mínima de 24 meses, a partir da data de entrega.
Marca de referência Veja, Ajax, Ypê, Brilux ou equivalente. - UNIDADE DE
FORNECIMENTO: LATA

CatMat: 21679 - CÉLULA DE FORÇA E ACESSÓRIOS , CELULA DE FORCA E
ACESSORIOS NOME

Data: 10/10/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:542019 / UASG:925980

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 400

Unidade: Unidade

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.496.459/0001-06
* VENCEDOR *

COMPANHIA DO PAPEL EIRELI - EPP R$ 3,80

Marca: BRILUX                                            
Fabricante:  BRILUX                                            
Modelo :  UNIDADE 
Descrição:  Limpador instantâneo multiuso. Frasco c/500 ml Validade mínima de 24 meses, a partir da data de entrega                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PA Belém AV DUQUE DE CAXIAS, 1199 Josimar Alves Costa (91) 9116-6810 ecopaper15@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais R$ 2,74

Órgão: EEFM TELINA MATOS PIRES

Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Data: 12/03/2020 12:00

Modalidade: DISPENSA (ART. 24, INCISO II)
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Descrição: LIMPADOR MULTIUSO - LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO,
COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE 500.0
MILILITRO Obs: Fornecer produto com qualidade igual ou superior aos produtos
das marca Veja, Uau e Bom Bril .

S R P : NÃO

Identif icação: 202002973

Lote/Item: 1/18

Ata: Link Ata

Fonte: www.seplag.ce.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: RECIPIENTE 500.0 MILILITRO

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

01.295.204/0001-60 ALFA COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME R$ 1,53

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

Endereço: Telefone:
AV CASTELO DE CASTRO, 1607 (85) 3269-7694

25.179.741/0001-02
* VENCEDOR *

EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME R$ 1,55

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

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R JOSE JUAREZ, 34 FELIPE (85) 98868-9532 expdistribuidora@gmail.com

30.962.920/0001-51 LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS R$ 1,70

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

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA CARLOS CHAGAS, 901 (85) 3483-7668 meire.com2@gmail.com

21.890.758/0001-12 A C FARIAS EVANGELISTA VARIEDADES - ME R$ 1,90

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

Endereço: Telefone: Emai l :
R CORONEL JAIME ROLEMBERG, 414 (85) 03295-4135 JESCONTABIL@HOTMAIL.COM

19.932.867/0001-03 VJ SILVA VARIEDADES LTDA ME R$ 2,30

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

Endereço: Telefone: Emai l :
R BIBIO FROTA, 116 (85) 8678-4810 vjsilva.contato@gmail.com

20.365.863/0001-70 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 2,30

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

Endereço: Telefone:
R JOAO TOME, 486 (85) 3017-4769

13.559.072/0001-15 J E CAVALCANTE PRATA ME R$ 5,00

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

Endereço: Telefone:
RUA CORONEL AFRO CAMPOS, 369 (85) 3341-1080

34.273.455/0001-00 ANTONIO MILLA BEZERRA ROMÃO 01096533359 R$ 5,65
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

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

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,20

Órgão: SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA E OBRAS

Objeto: Aquisição de mat. de limpeza e higiene

Descrição: LIMPADOR, LIMPEZA DOMESTICA - LIMPADOR, LIMPEZA DOMESTICA
,ASPECTO: LIQUIDO, COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFANATO DE SODIO,
ALCOOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME, CORANTE E AGUA,
FRAGANCIA: N/D, APLICACAO: MULTIUSO, APRESENTACAO: FLIP-TOP -
ID:88542 - Código do Item:7930.042.0006

Data: 09/10/2019 10:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: PE 002/19

Lote/Item: 1/11

Ata: Link Ata

Fonte: www.compras.rj.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.039.914/0001-12
* VENCEDOR *

ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME R$ 3,20

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

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R MARQUES DE CAXIAS, 271 TAINARA (21) 2223-0941 alnettocomercial@hotmail.com

Item 5: PAPEL TOALHA EM BOBINA R$ 69,13

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$ 60,85

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Planalto 
1 Regimento de Cavalaria de Guarda

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O 1º
REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS, como Unidade Gestora, consoante
especificações e quantidades contidas no ANEXO A do Edital (TERMO DE
REFERÊNCIA)..

Descrição: TOALHA DE PAPEL - TOALHA DE PAPEL EM BOBINA, BRANCA, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, FOLHA SIMPLE S, NÃO RECICLADO, 100% CELULOSE, NA COR
BRANCA, ALTA ALVURA, LARGURA DE 20 CM, PARA SER UTILIZADA EM
DISPENSER PICOTADOR, BOBINA COM 200M DE COMPRIMENTO. CAIXA COM
6 BOBINAS. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DE ANÁLISE
MICROBIOLÓGICA , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1480 DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE E LAUDO ANALÍTICO DE COMPOSIÇÃO DO PAPEL. OS
LAUDOS DEVERÃO ESTAR VIGENTES E CONSTAR O NOME DA MARCA
ANALISADA. Pacote de 1.200 Folhas CATMAT:5240

Data: 18/11/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12019 / UASG:160052

Lote/Item: /126

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.020

Unidade: Pacote

U F : DF

Quantidade Descrição Observação

584 Unidades PAPEL TOALHA EM BOBINA, 100% fibra celulósica natural virgem, extra branco, gofrado, alta qualidade, gramatura de 32g/m2, d
imensões mínimas: 20cm x 200m.
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CatMat: 5240 - TOALHA DE PAPEL, TOALHA PAPEL - MAO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.579.751/0001-32
* VENCEDOR *

ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP R$ 44,73

Marca: ALVEFLOR                                            
Fabricante:  ALVEFLOR                                            
Modelo :  ALVEFLOR 
Descrição:  TOALHA DE PAPEL EM BOBINA, BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA SIMPLE S, NÃO RECICLADO, 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, ALTA A
LVURA, LARGURA DE 20 CM, PARA SER UTILIZADA EM DISPENSER PICOTADOR, BOBINA COM 200M DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 6 BOBINAS. A EMPRESA DE
VERÁ APRESENTAR LAUDO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1480 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E LAUDO ANALÍTICO DE C
OMPOSIÇÃO DO PAPEL. OS LAUDOS DEVERÃO ESTAR VIGENTES E CONSTAR O NOME DA MARCA ANALISADA.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
GO Nerópolis R PACIFICO TEIXEIRA, S/N (62) 03941-8117 elma@solucoescontabil.com.br

28.634.818/0001-85 N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME R$ 54,00

Marca: PROPAPEIS                                            
Fabricante:  PROPAPEIS                                            
Modelo :  PROPAPEIS 
Descrição:  TOALHA DE PAPEL EM BOBINA, BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA SIMPLE S, NÃO RECICLADO, 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, ALTA A
LVURA, LARGURA DE 20 CM, PARA SER UTILIZADA EM DISPENSER PICOTADOR, BOBINA COM 200M DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 6 BOBINAS. A EMPRESA DE
VERÁ APRESENTAR LAUDO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1480 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E LAUDO ANALÍTICO DE C
OMPOSIÇÃO DO PAPEL. OS LAUDOS DEVERÃO ESTAR VIGENTES E CONSTAR O NOME DA MARCA ANALISADA.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
QUADRA 10 LOTE, 06 YARA (61) 3347-0277 nss.licitacao@gmail.com

24.373.478/0001-25 A.C.R. BARATTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS - ME R$ 55,99

Marca: SAMUEL                                            
Fabricante:  SAMUEL                                            
Modelo :  SAMUEL 
Descrição:  TOALHA DE PAPEL EM BOBINA, BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA SIMPLE S, NÃO RECICLADO, 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, ALTA A
LVURA, LARGURA DE 20 CM, PARA SER UTILIZADA EM DISPENSER PICOTADOR, BOBINA COM 200M DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 6 BOBINAS. A EMPRESA DE
VERÁ APRESENTAR LAUDO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1480 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E LAUDO ANALÍTICO DE C
OMPOSIÇÃO DO PAPEL. OS LAUDOS DEVERÃO ESTAR VIGENTES E CONSTAR O NOME DA MARCA ANALISADA. Pacote de 1.200 Folhas CATMAT:5240                  
                  

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV JAMIL SCAFF, 1790 EMERSON (43) 3066-3628 vendas2@acrpapeis.com.br

21.937.441/0001-94 JSA SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$ 55,99

Marca: MILCLEAN                                            
Fabricante:  MILCLEAN                                            
Modelo :  TOALHA DE PAPEL 
Descrição:  "TOALHA DE PAPEL EM BOBINA, BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA SIMPLE S, NÃO RECICLADO, 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, ALTA A
LVURA, LARGURA DE 20 CM, PARA SER UTILIZADA EM DISPENSER PICOTADOR, BOBINA COM 200M DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 6 BOBINAS. A EMPRESA DE
VERÁ APRESENTAR LAUDO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1480 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E LAUDO ANALÍTICO DE C
OMPOSIÇÃO DO PAPEL. OS LAUDOS DEVERÃO ESTAR VIGENTES E CONSTAR O NOME DA MARCA ANALISADA. CATMAT:5240"                                    

Endereço: Telefone:
ST SOF SUL QUADRA 1 CONJUNTO A, S/N (61) 8282-3146

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI R$ 55,99

Marca: BIOPEL                                            
Fabricante:  BIOPEL                                            
Modelo :  BIOPEL 
Descrição:  TOALHA DE PAPEL EM BOBINA, BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA SIMPLE S, NÃO RECICLADO, 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, ALTA A
LVURA, LARGURA DE 20 CM, PARA SER UTILIZADA EM DISPENSER PICOTADOR, BOBINA COM 200M DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 6 BOBINAS. A EMPRESA DE
VERÁ APRESENTAR LAUDO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1480 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E LAUDO ANALÍTICO DE C
OMPOSIÇÃO DO PAPEL. OS LAUDOS DEVERÃO ESTAR VIGENTES E CONSTAR O NOME DA MARCA ANALISADA. Pacote de 1.200 Folhas                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45 (61) 3341-1234

20.425.201/0001-48 M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME R$ 55,99

Marca: ALVEFLOR                                            
Fabricante:  ALVEFLOR                                            
Modelo :  ALVEFLOR 
Descrição:  TOALHA DE PAPEL EM BOBINA, BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA SIMPLE S, NÃO RECICLADO, 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, ALTA A
LVURA, LARGURA DE 20 CM, PARA SER UTILIZADA EM DISPENSER PICOTADOR, BOBINA COM 200M DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 6 BOBINAS. A EMPRESA DE
VERÁ APRESENTAR LAUDO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1480 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E LAUDO ANALÍTICO DE C
OMPOSIÇÃO DO PAPEL. OS LAUDOS DEVERÃO ESTAR VIGENTES E CONSTAR O NOME DA MARCA ANALISADA.                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília SETOR SIBS QUADRA 3 CONJUNTO CL1, SN (61) 3021-4582 jmcontabil@terra.com.br

11.186.469/0001-83 COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME R$ 68,00

Marca: O. PAPER                                            
Fabricante:  O. PAPER                                            
Modelo :  O. PAPER 
Descrição:  Toalha de papel em bobina, branca, de Primeira qualidade, folha simple s, Não reciclado, 100% celulose, na cor Branca, alta alvura, largura de 20 Cm,
 para ser utilizada em dispenser Picotador, bobina com 200m de Comprimento. Caixa com 6 bobinas. A Empresa deverá apresentar laudo de Análise microbioló
gica , em Conformidade com a portaria 1480 do Ministério da saúde e laudo analítico De composição do papel. Os laudos Deverão estar vigentes e constar o No
me da marca analisada. Catmat:5240                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Belo Horizonte R SAO JOAO BATISTA DO GLORIA, 239 (31) 3347-3449 comercialsw@yahoo.com.br

28.209.943/0001-48 VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI R$ 70,00

Marca: ALVEFLOR                                            
Fabricante:  ABBASPEL                                            
Modelo :  TOALHA DE PAPEL EM BOBINA, BRANCA, DE PRIMEIRA Q 
Descrição:  TOALHA DE PAPEL EM BOBINA, BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA SIMPLE S, NÃO RECICLADO, 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, ALTA A
LVURA, LARGURA DE 20 CM, PARA SER UTILIZADA EM DISPENSER PICOTADOR, BOBINA COM 200M DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 6 BOBINAS. A EMPRESA DE
VERÁ APRESENTAR LAUDO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1480 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E LAUDO ANALÍTICO DE C
OMPOSIÇÃO DO PAPEL. OS LAUDOS DEVERÃO ESTAR VIGENTES E CONSTAR O NOME DA MARCA ANALISADA                                    

Endereço:
,

16.812.837/0001-75 ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRIT R$ 87,00

Marca: INDAIAL                                            
Fabricante:  INDAIAL                                            
Modelo :  INDAIAL 
Descrição:  TOALHA DE PAPEL EM BOBINA, BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA SIMPLE S, NÃO RECICLADO, 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, ALTA A
LVURA, LARGURA DE 20 CM, PARA SER UTILIZADA EM DISPENSER PICOTADOR, BOBINA COM 200M DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 6 BOBINAS. A EMPRESA DE
VERÁ APRESENTAR LAUDO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA , EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1480 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E LAUDO ANALÍTICO DE C
OMPOSIÇÃO DO PAPEL. OS LAUDOS DEVERÃO ESTAR VIGENTES E CONSTAR O NOME DA MARCA ANALISADA. CATMAT:5240                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília RUA 10, SN (61) 3399-0880 alfamax@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$ 73,53

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEC.DA JUSTICA E CIDADANIA
INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAUL

Objeto: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA DISPENSER, PAPEL HIGIÊNICO PARA
DISPENSER E SABONETE LÍQUIDO.

Descrição: PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA, GOFRADO, FOLHA SIMPLES,
GRAMATURA SUPERIOR 32G/M2, APRESENTACAO EM BOBINA, MEDINDO
20CMX200M, 100% CELULOSE, COM 50% FIBRA CURTA E 50% FIBRA LONGA,
NAO RECICLADO, MAXIMO DE 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437
OM-90,COM LAUDO MICROBIOLOGICO, ALVURA SUPERIOR A 85%
CONFORME A NORMA ISO, ABSORCAO MAXIMA DE 3.0 A 4.5 S,COM
RESISTENCIA PARA UTILIZACAO EM TOALHEIROS DE AUTO CORTE, NA COR
BRANCA

Data: 09/03/2020 10:01

Modalidade:

S R P : NÃO

Identif icação: OC: 172101170552020OC00001

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 210

Unidade: CAIXA 6,00 UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.256.969/0001-81
* VENCEDOR *

ELIZABETE MONTEIRO ALVES - ME R$ 40,10

Marca: USER/BEL                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Barueri R BRILHANTE, 48 (11) 2842-2966 emalimp@bol.com.br

30.838.356/0001-60 ABF COM. E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA Eireli R$ 41,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: clarity  20x200 auto corte                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
ESTRADA DE BELEM, 589 (11) 3783-0272 / (11) 2973-3115 fernando@abfdescartaveis.com.br

28.833.518/0001-25 LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC R$ 56,00

Marca: LICITA PAPER BB ( 20CMX200M)                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 32 (11) 3859-6919 contabilidade@pereiracosta.com.br

24.657.987/0001-80 AOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E R$ 57,00

Marca: unapel - folhas simples                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R BENJAMIN CONSTANT, 847 (11) 4759-4353 cia.limpeza@ig.com.br

06.222.565/0001-08 WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA R$ 58,00

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

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Mauá AV PAPA JOAO XXIII, 4809 (61) 3462-6000 advanceplus@advance-woodmed.com.br

36.169.037/0001-95 Taquapel Distribuidora Eireli - ME R$ 66,50

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

Endereço: Telefone: Emai l :
R JOAO DIAS GOMES, 243 (16) 3253-6110 paperonedistribuidora@bol.com.br

19.486.333/0001-09 UNIPAPEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 70,00

Marca: DELICATTO / PAPEL TOALHA INTERFOLHA                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

19.827.002/0001-87 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA EPP R$ 70,00

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

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Birigui R AURORA, 473 (18) 3634-2576 licita@biopelpapeis.com.br

14.436.504/0001-63 EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA-ME R$ 84,50

Marca: BABY / FL SIMPLES                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SP Taboão da Serra R IGUAPE, 126 (11) 04558-2749

27.254.286/0001-98 SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP R$ 89,21

Marca: CANOINHAS 6X20X200M                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
EST SADAE TAKAGI, 683 FERNANDA (11) 4343-5959 sinsai@sinsai.com.br

21.823.607/0001-41 COMERCIAL SANDALO LTDA ME R$ 100,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: INDAIAL FOLHA SIMPLES 20 X 200 CM  CAIXA                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA PROFESSOR HASEGAWA, 250-B (11) 2723-4000 / (11) 2723-4080 sandalo@cleaner.com.br

34.879.902/0001-61 Lótus Clean - Serviços de Limpeza e Comércio EirelI R$ 150,00

Marca: Panda/200 mts                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA PROF JOSE ESTEVES CARRAMENHA, 180 (11) 3895-4004 vanessa.lotus@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais R$ 73,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA
PUBLICA COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)

Objeto: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA AS OPM DO CPA/M-12

Descrição: PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA, GOFRADO,GRAMATURA MINIMA 30G/M2,
EM BOBINA, MEDINDO 20 CM X 100M, FIBRAS NATURAIS, 100% CELULOSE,
NAO RECICLADO, ALVURA SUPERIOR A 85%, ABSORCAO MAXIMA DE 70S,
BRANCA, EMBALADO EM PLASTICO QUE POSSIBILITE A VISUALIZACAO DO
PRODUTO

Data: 12/02/2020 09:02

Modalidade:

S R P : SIM

Identif icação: OC: 180363000012020OC00009

Lote/Item: 1/29

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 140

Unidade: PACOTE 8,00 UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

12.253.945/0001-02 PILLIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E PAPEL LTDA R$ 41,50

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

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP Santo André RUA CAQUITO, 461 Bruno Ferreira Jucha (11) 4971-5211 brunojucha@pilliar.com.br

28.833.518/0001-25 LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC R$ 42,10

Marca: LICITA PAPER BB ( 20CMX100M)                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 32 (11) 3859-6919 contabilidade@pereiracosta.com.br

27.254.286/0001-98
* VENCEDOR *

SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP R$ 46,05

Marca: BABY 8X20X100                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
EST SADAE TAKAGI, 683 FERNANDA (11) 4343-5959 sinsai@sinsai.com.br

34.879.902/0001-61 Lótus Clean - Serviços de Limpeza e Comércio EirelI R$ 50,00

Marca: Panda / 100 metros                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA PROF JOSE ESTEVES CARRAMENHA, 180 (11) 3895-4004 vanessa.lotus@hotmail.com

19.486.333/0001-09 UNIPAPEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 66,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: ouropel toalha bobina                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

11.985.605/0001-03 Plátanos Comércio de Produtos de limpeza LTDA R$ 80,00

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

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA ODORICO INACIO DE JESUS, 195 (11) 5062-1976 marcelobosso@hotmail.com

00.201.018/0001-51 NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME R$ 100,00

Marca: Nc Papeis                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Pinhais R DAS PALMEIRAS, 269 Cleusson Kowacz (41) 3059-0549 nk@distribuidorarank.com.br

28.398.064/0001-01 MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA - COMERCIO DE PRODUT R$ 105,00

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

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV PEDROSO DA SILVEIRA, 234 LEANDRO (11) 2507-6012 vendasparilim@outlook.com

24.657.987/0001-80 AOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E R$ 150,00

Marca: unapel / bobina                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R BENJAMIN CONSTANT, 847 (11) 4759-4353 cia.limpeza@ig.com.br

32.785.034/0001-25 RESGAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI R$ 6.000,00

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

Endereço:
,

Item 6: PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA R$ 115,49

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 105,00

Órgão: Tribunal Regional do Amapá Data: 09/01/2020 14:00

Quantidade Descrição Observação

50 Rolos PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, alta qualidade, resistente, alta absorção, 100% viscose e resina acrílica, medindo aproximada
mente de 30 X 50 cm, rolo com 50 unidades, picotados 1 a 1.
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Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
eventual e futura AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (acondicionamento
e embalagem, e outros)..

Descrição: PANO LIMPEZA - 5- PANO PARA LIMPEZA - ROLOS COM 240 Metros Pano
Multiuso desenvolvidos para a limpeza de ambientes domésticos e
principalmente institucionais. São extremamente resistentes, delicados com a
superfície, descartáveis, podendo também ser reutilizados. Rolo: 28cmx240m
(picotado a cada 40cm) Unidade: 28cmx40cm, Gramatura: 35g/m²;
Embalagem: 1 rolo (600 panos); Composição 50% viscose / 50% poliéster;
Peso 2,2 Dimensões: Altura: 20,00 Centímetros;Largura: 28,00 Centímetros
Profundidade: 28,00 Centímetros Peso: 2,20 Kilogramas

CatMat: 137057 - PANO LIMPEZA , PANO PARA LIMPEZA NOME

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:242019 / UASG:70029

Lote/Item: 5/14

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 24

Unidade: Unidade

U F : AP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.425.201/0001-48
* VENCEDOR *

M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME R$ 105,00

Marca: NOBRE                                            
Fabricante:  NOBRE                                            
Modelo :  NOBRE 
Descrição:  "PANO PARA LIMPEZA - ROLOS COM 240 Metros Pano Multiuso desenvolvidos para a limpeza de ambientes domésticos e principalmente institucio
nais. São extremamente resistentes, delicados com a superfície, descartáveis, podendo também ser reutilizados. Rolo: 28cmx240m (picotado a cada 40cm) Uni
dade: 28cmx40cm, Gramatura: 35g/m²; Embalagem: 1 rolo (600 panos); Composição 50% viscose / 50% poliéster; Peso 2,2 Dimensões: Altura: 20,00 Centímet
ros;Largura: 28,00 Centímetros Profundidade: 28,00 Centímetros Peso: 2,20 Kilogramas"                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília SETOR SIBS QUADRA 3 CONJUNTO CL1, SN (61) 3021-4582 jmcontabil@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 114,00

Órgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Limpeza e Higiene,
nas especificações constantes no Anexo I do Termo de Referência, para a
CODEMAR S/A, por meio de Ata de Registro de Preços..

Descrição: PANO LIMPEZA - Pano multiuso descartável, tipo perfex e similares, em rolo
de 300m, picotado a cada 50cm, com 30cm largura, aplicação em limpeza
geral.

CatMat: 137057 - PANO LIMPEZA , PANO PARA LIMPEZA NOME

Data: 15/01/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:192019 / UASG:926723

Lote/Item: 2/26

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Rolo 300,00 M

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.039.914/0001-12
* VENCEDOR *

ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME R$ 114,00

Marca: NOBRE                                            
Fabricante:  NOBRE                                            
Modelo :  não especificado pelo fabricante 
Descrição:  Pano multiuso descartável, tipo perfex e similares, em rolo de 300m, picotado a cada 50cm, com 30cm largura, aplicação em limpeza geral.              
                      

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R MARQUES DE CAXIAS, 271 TAINARA (21) 2223-0941 alnettocomercial@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 127,48

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO Data: 03/12/2019 09:00
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Objeto: Aquisição de insumos e equipamentos para viabilizar o projeto Inserção de
Plantas Medicinais e Fitoterápicas na Atenção Básica de Saúde no Município de
Francisco Beltrão Chamada Pública SCTIR/MS Nº 1/2017, dos itens que
restaram desertos/frustrados no Pregão Eletrônico nº 172/2019..

Descrição: PANO LIMPEZA - Pano de limpeza, reutilizável, branco, multiuso, destacável,
inodoro, atóxico. Medidas aproximadas: 25cmx25cm. Apresentação: rolo com
600 unidades. Composição: fibras de poliéster e viscose.

CatMat: 137057 - PANO LIMPEZA , PANO PARA LIMPEZA NOME

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:2122019 / UASG:987565

Lote/Item: /66

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.291.541/0001-30
* VENCEDOR *

TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP R$ 127,48

Marca: Lifeclean                                            
Fabricante:  Lifeclean                                            
Modelo :  Pano limpeza 
Descrição:  Pano de limpeza, reutilizável, branco, multiuso, destacável, inodoro, atóxico. Medidas aproximadas: 25cmx25cm. Apresentação: rolo com 600 unid
ades. Composição: fibras de poliéster e viscose                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Leme R DOS OPERARIOS,, 148 (19) 3571-1885 tybortholin@uol.com.br

Item 7: PAPEL HIGIÊNICO R$ 4,21

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,34

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
17ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de consumo para repor o
estoque e para atender as necessidades da Superintendência Regional da
Polícia Rodoviária Federal no Estado do Piauí, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos.

Descrição: PAPEL HIGIÊNICO - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM,
COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE
FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM
PERFUME

Data: 11/02/2020 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:200127

Lote/Item: 1/14

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 900

Unidade: Pacote 4,00 UN

U F : PI

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.039.266/0001-67
* VENCEDOR *

CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR R$ 4,34

Marca: COTTOM                                            
Fabricante:  COTTOM                                            
Modelo :  PACOTE 
Descrição:  "PAPEL HIGIENICO, Papel higiênico, folha dupla, branca, picotado, neutro, composição 100% de fibras naturais. Alta capacidade de absorção. O prod
uto deve ter registro no Ministério da Saúde, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 6 meses, pacote com 4 rolos de 10cm 
X 30m."                                    

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,17

Quantidade Descrição Observação

6.000 Pacotes PAPEL HIGIÊNICO de primeira linha, folha dupla, macio, absorvente, branco, picotado, biodegradável, não reciclado, em rolos co
m no mínimo 10 cm x 30 m, em pacotes com 4 rolos, cada, fornecidos em fardos com 16 pacotes.
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará 
Campus Iguatu

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de MATERIAL DESCARTÁVEL E DE LIMPEZA, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: PAPEL HIGIÊNICO - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM,
COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE
FOLHAS DUPLA, COR BRANCA

Data: 02/03/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:158320

Lote/Item: 7/68

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3.000

Unidade: Pacote 4,00 UN

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.565.600/0001-86
* VENCEDOR *

J. M. V. SANTANA COMERCIAL R$ 4,17

Marca: VELUDO                                            
Fabricante:  VELUDO                                            
Modelo :  VELUDO 
Descrição:  PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRA
NCA                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA CORONEL JOSE JUCA, 19 (88) 8884-7929 / (88) 9684-9640 josemarcilton@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,11

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Sudeste de MG 
Campus Barbacena

Objeto: Aquisição de material de limpeza e higienização..

Descrição: PAPEL HIGIÊNICO - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM,
COMPRIMENTO 40 M, LARGURA 11 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE
FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISEXTRAMACIO

CatMat: 227861 - PAPEL HIGIÊNICO , MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO
40 M, LARGURA 11 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR
BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAMACIO

Data: 21/02/2020 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:122019 / UASG:158413

Lote/Item: /53

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 728

Unidade: Pacote 4,00 UN

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.767.486/0001-68
* VENCEDOR *

R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP R$ 4,11

Marca: SUPREME PREMIUM                                            
Fabricante:  SUPREME PREMIUM                                            
Modelo :  PAPEL HIGIENICO 
Descrição:  "PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 40 MT, LARGURA 11 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR B
RANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAMACIO - PCT C/ 4"                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R CAICARA, 93 (31) 3152-7488 claudiolanza.mabc@gmail.com

Item 8: LUVA descartável R$ 20,00

Quantidade Descrição Observação

4.000 Caixas LUVA descartável, não cirúrgica, feitas em látex (borracha natural), hipoalergênica, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com p
ó bioabsorvível, punhos com bainha, tamanho M ou G, acondicionamento obrigatório em caixas de 50 pares. Fornecidas obrigat
oriamente em caixas de papelão. Validade mínima de 36 meses a partir da data de entrega.
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 20,83

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM/PE

Objeto: Contratação da aquisição de material de consumo para uso nos serviços
públicos de saúde disponibilizados no âmbito de aplicação de Recursos
Financeiros transferidos ao Município por força de Emenda Parlamentar ao
Orçamento Geral da União número 36000.1806472/01-800..

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO GRANDE,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PÓ, COR COM COR, TIPO AMBIDESTRA,
TIPO USO DESCARTÁVEL

Data: 11/03/2020 08:43

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:112020 / UASG:982453

Lote/Item: /46

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 24

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.210.219/0001-90
* VENCEDOR *

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA R$ 20,83

Marca: TALGE                                            
Fabricante:  TALGE                                            
Modelo :  - 
Descrição:  LUVAS DE PROCEDIMENTO G - CAIXA C/ 100 UNI                                    

Endereço: Telefone:
AVENIDA SEVERINO CORDEIRO, 402 (83) 3531-3217

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 20,00

Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Roraima

Objeto: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para aquisição
parcelada de bens de consumo (materiais de limpeza), para atender as
demandas da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima e Cartórios
Eleitorais, conforme especificações e obrigações constantes do Anexo I do
Edital..

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E
UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO
AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO,
FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Data: 09/03/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:70028

Lote/Item: /17

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : RR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.685.818/0001-04
* VENCEDOR *

DEUSIMAR MONTEIRO DE SOUZA - ME R$ 20,00

Marca: volk                                            
Fabricante:  volk                                            
Modelo :  volk 
Descrição:  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, APRESENTAÇÃO ATÓXIC
A, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R PAPA PAULO VI, 419 (92) 9274-5207 / (92) 8179-2009 controleassessoria@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 19,59

Órgão: Fundação Hemocentro de Brasilia Data: 06/03/2020 15:03
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Objeto: Aquisição de MATERIAIS TÉCNICOS, por Registro de Preços. Item 1 EQUIPO
SIMPLES TIPO GRAVITACIONAL; Item 2 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ -
TAMANHO PP ; Item 3 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ - TAMANHO P'; Item
4 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ - TAMANHO M'; Item 5 LUVA DE
PROCEDIMENTO SEM PÓ - TAMANHO G'; Item 6 PLACA PARA PCR; Item 7
PONTEIRA 1000 L SEM FILTRO; Item 8 MÁSCARA DESCARTÁVEL; Item 9 -
LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS..

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO
DESCARTÁVEL

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:82020 / UASG:926334

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.860

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.708.161/0001-20
* VENCEDOR *

PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI R$ 19,59

Marca: NUGARD                                            
Fabricante:  NUGARD                                            
Modelo :  NUGARD 
Descrição:  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, TIPO AMBIDESTRA, TI
PO USO DESCARTÁVEL                                    

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 19,59

Órgão: Fundação Hemocentro de Brasilia

Objeto: Aquisição de MATERIAIS TÉCNICOS, por Registro de Preços. Item 1 EQUIPO
SIMPLES TIPO GRAVITACIONAL; Item 2 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ -
TAMANHO PP ; Item 3 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ - TAMANHO P'; Item
4 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ - TAMANHO M'; Item 5 LUVA DE
PROCEDIMENTO SEM PÓ - TAMANHO G'; Item 6 PLACA PARA PCR; Item 7
PONTEIRA 1000 L SEM FILTRO; Item 8 MÁSCARA DESCARTÁVEL; Item 9 -
LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS..

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E
UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO
AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO,
FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Data: 06/03/2020 15:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:82020 / UASG:926334

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.400

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.708.161/0001-20
* VENCEDOR *

PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI R$ 19,59

Marca: NUGARD                                            
Fabricante:  NUGARD                                            
Modelo :  NUGARD 
Descrição:  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, APRESENTAÇÃO ATÓXIC
A, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO                                    

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

 

DESPACHO

Maceió, 20 de março de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos da aquisição de material de consumo

necessário para atender as demandas das eleições 2020, conforme
quantidades e especificações descritas no termo de referência e seu
anexo único, eventos 0659852 e 0659852 .

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, despacho GSAD
evento 0670446 .

 
Feito ampla pesquisa de valores praticados em sitios

eletrônicos especializados, considerando o aumento notório em razão
da pandemia que se instalou , e comparados também aos valores
praticados no banco de preços que tem por base em procedimentos
governamentais recentes , chegamos ao relatório estimativo de
preços 0670844, e valor global para a contratação de R$631.009,42
(seiscentos e trinta e um mil nove reais e quarenta e dois centavos).

 
Sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de

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

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 20/03/2020, às 10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0670850 e o código CRC F352AC30.

0008805-71.2019.6.02.8000 0670850v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2020.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0670850, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, ressaltando
que as quantidades de álcool gel e luvas foram aumentadas, em
relação aos anos anteriores, em virtude da pandemia a qual estamos
vivenciando.

 
Consequentemente, o acréscimo nos quantitativos elevou

os valores, que estão superiores aos programados para os referidos
itens, não só pelo aditamento nas quantidades, como também pelo
valor de mercado, excessivo, em virtude da enorme procura pelos
respectivos produtos.

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 23/03/2020, às 13:33, 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
0671317 e o código CRC 1D43466F.

0008805-71.2019.6.02.8000 0671317v1
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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 COFIN.
Diante das informações contidas nos Despacho

SEIC e COMAP (0670850 e 0671317), encaminho os autos
para avaliação do impacto orçamentário (no orçamento de
pleitos) da majoração dos produtos álcool em gel e luvas.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/03/2020, às 19:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673523 e o código CRC 9D77C36F.

0008805-71.2019.6.02.8000 0673523v1
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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.
Em face do expressivo valor indicado pela SEIC

para efeito de estimativa (doc. 0673523 e 0670844), que em
muito extrapola a previsão de compra para o exercício,
devolvo os autos à COMAP para que reavalie a proposição, em
conjunto com a SEALMOX, de modo a compatibilizar as
necessidades do Órgão com as disponibilidades orçamentárias
(ordinário e pleitos), levando em consideração os efeitos das
portarias conjuntas baixadas com medidas de restrição ao
atendimento presencial ao publico alvo desta Justiça Eleitoral,
no rol de iniciativas de prevenção ao contágio do Novo 
Coronavirus (COVID-19).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/03/2020, às 22:16, 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
0674240 e o código CRC 6B7B7C77.

0008805-71.2019.6.02.8000 0674240v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2020.
 
 
À SEALMOX
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GSAD 0674240, encaminho os

presentes autos para que sejam reavaliados os quantitativos
de álcool gel e luvas, a fim de compatibilização com o
orçamento disponível.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 30/03/2020, às 08:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0674361 e o código CRC 13DED153.

0008805-71.2019.6.02.8000 0674361v1

Despacho COMAP 0674361         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 48



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

 

DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2020.
Senhora Secretária de Administração Substituta,
 
 
Conforme solicitado por V. Sª, apresento o TR de material

de limpeza referente às Eleições 2020 (0676152) e seu Anexo ÚNICO
(0676251), com as adequações recomendadas, para análise e demais
deliberações.

Ressalto que houve mudanças significativas no anexo
único, com a retirada dos itens papel higiênico, papel toalha, flanela
alvejada e pano multiuso, cuja aquisição já está sendo tratada em TR
de material de limpeza e higiene - orçamento ordinário, e com as
adequações à tabela apresentada abaixo, quanto aos itens álcool em
gel, luvas e lenços umedecidos, com reduções significativas.

Alerte-se, no entanto, que os cálculos ora apresentados
referem-se tão somente para o consumo nos dias de eleição. Para o
período que as precede, meses de julho a outubro, o material será
adquirido em TR próprio, utilizando-se, para tal, do orçamento
ordinário disponível.

 Não obstante, devido à pandemia atual por COVID-19, há
que ser considerada a necessidade de incremento sobre os
quantitativos de álcool em gel e luvas descartáveis calculados e
orçados na LOA 2020 - PLEITOS e JCGA, bem como para os demais
itens referentes à limpeza e higiene.

Com base nos estudos realizados por esta SEALMOX,
juntamente com a COMAP, subsidiadas pelo relatório anexo
sei 0679460, de quantitativo das MRJ (mesas receptoras de
justificativas, eleições 2016, enviado pela CSELE, e também com
base no relatório anexo sei 0679616, da intranet deste TRE/AL,
enviado pela COINF, podemos considerar o seguinte quadro, com o
mínimo possível de fornecimento exclusivamente para os dias de
eleição, 1º e 2º turnos, se houver:

 

 

 
 

SEÇÕES
ELEITORAIS

 
SEÇÕES

ELEITORAIS

 
SEDE

TRE/AL

 
SEDE

TRE/AL
 

MRJ
 

MRJ

 
LOCAIS

DE
VOTAÇÃO

 
LOCAIS

DE
VOTAÇÃO

 
ZES  E
PADS

 
ZES E
PADS

 
TOTAL

ELEIÇÕES

 
TOTAL

ELEIÇÕES

 
TOTAL
GERAL

 1º TURNO 2º TURNO 1º
TURNO

2º
TURNO

1º
TURNO

2º
TURNO 1º TURNO 2º TURNO 1º

TURNO
2º

TURNO 1º TURNO 2º TURNO  

LUVAS
CX   2 (x1) 2 (x1) 17 (x1) 113

(x1) 1037 (x1) 236 (x1)   1.056 351 1.407

ÁLCOOL
GEL

FRASCO
5900 (x2) 1642 (x2) 60 (x1) 60 (x1) 17 (x2) 113

(x2) 1037 (x1) 236 (x1) 47 (x2) 47 (x2) 13.025 3.900 16.925

 
Os números acima encontrados foram arredondados, no

TR, para 1.450 e 17.000, respectivamente na ordem de aparecimento
dos itens.

Por fim, informo que, na LOA 2020 - PLEITOS (0540468)
e LOA 2020- JCGA (0546826), os valores orçados para os itens álcool
em gel e luvas descartáveis são os seguintes:

 
 LOA 2020 PLEITOS LOA 2020 JCGA
LUVAS 800,00 0,00
ÁLCOOL GEL 28.500,00 2.200,00

 
Os demais itens foram devidamente ajustados aos valores

orçados.
 
Segue para análise e demais deliberações.

 

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 05/04/2020, às 21:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0675936 e o código CRC 9E513158.

0008805-71.2019.6.02.8000 0675936v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de Material de consumo - serviços auxiliares - limpeza ,
conforme especificado em QUADRO ANEXO  ÚNICO, evento SEI 0676251, visando
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas
atividades, em virtude das Eleições 2020.

1.1- A presente aquisição faz parte do planejamento de aquisições, por serem itens
essenciais para a realização dos serviços de limpeza e higiene e deve ocorrer através
de pregão eletrônico, por item, com aquisição imediata. A despesa está prevista na
LOA 2020 - PLEITOS (0540468). - serviços auxiliares. Os cálculos foram readequados
ao limite dado pelo TSE, de 5.900 Seções Eleitorais. 

O incremento nos quantitativos de álcool gel e luvas é consequência da atual pandemia
por COVID -19.

 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

2.2- Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no
prazo máximo de 03 (TRÊS) dias úteis.

2.3- Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Instrumento,
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha
de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da
empresa fornecedora.

 2.3.1- As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes
e deverão estar de acordo com a legislação vigente.

 2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:

 2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;

  2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado;  

  2.3.2.3- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

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

2.5- Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

3.1- O Prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da
Nota de Empenho encaminhada por correio eletrônico (e–mail).

3.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08
às 18 horas, de segunda a quinta, e entre 8 e 16 horas às sextas–feiras.

 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até 2 (DOIS) dias úteis após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento.

 

5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

5.1-  0,50% por dia
e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a
incidência a 5 (CINCO) 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 no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

5.2- 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 (CINCO) dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato.

5.3-  7,50% 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 no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2.

5.4- 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993. 

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.
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6.  PAGAMENTO

6.1- O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.

6.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

6.5- 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.

6.6- 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)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

7.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado.

7.1.1- O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja em labor à
época do recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por unidade
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competente, se necessário.

7.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

 

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

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 05/04/2020, às 21:17, 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
0676152 e o código CRC BED3B8C5.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

DESCRIÇÃO DOS ITENS 

ITEM MATERIAL/REFERÊNCIA UNIDADE QUANTIDADE

1

ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, concentração mínima 70%
INPM, 70% GL  neutro, transparente. Produto em frascos de 500gr,
indicando registro do item no Ministério da Saúde e número de telefone
para atendimento ao consumidor (SAC). Acondicionamento obrigatório em
caixas de papelão, contendo identificação do fabricante. Validade mínima de
18 meses a partir da data de entrega.

UNIDADE 17.000

2

LENÇO UMEDECIDO (no mínimo, 400 unidades). elaborado com
ingredientes não-alcoólicos, em tecido não tecido (TNT), na cor branca,
com dimensões de 20 cm x 12cm (variação tolerada de até 2cm nestas
medidas), fragrância suave, dermatologicamente testado. Registro
obrigatório no Ministério da Saúde. Validade mínima de 11 meses a
partir da data de entrega.

UNIDADE 7.700

3

LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO acondicionado em embalagem
plástica. Com tampa flip-top e bico pulverizador. Princípio ativo: Alquil (ou
dodecil) benzeno sulfonato de sódio linear. Com tensoativo biodegradável.
Para limpeza de superfícies em geral. Ação esperada: desengordurante,
desincrustante e aromatizante. Deve possuir aroma agradável, ser inócuo
à pele, apresentando completa solubilidade em
água. Validade mínima de 30 meses a partir da data de entrega.

UNIDADE 1.200

4

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

 

CAIXA 1.450

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 05/04/2020, às 21:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0676251 e o código CRC 08D8E2CD.
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Elo - Cadastro Eleitoral
01/04/2020 09:58

Página 1 de 31
Relatório de Mesas Receptoras de Justificativa (MRJ) - Completo
Parâmetros - Processo Eleitoral: 185 - Eleições Municipais 2016 -  UF: AL

Justiça Eleitoral

Zona: 001   Município: 27855 - MACEIÓ   Pleito: 187 - 1º Turno   Data da Eleição: 02/10/2016

Local:

Endereço: RUA PAULO ANANIAS, S/N, MACEIO/AL

TERMINAL RODOVIARIO DE MACEIO/AL

Nº MRJ: 500 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Local:

Endereço: AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, MACEIO/AL

FORUM ELEITORAL DA CAPITAL/AL

Nº MRJ: 501 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 02

Zona: 002   Município: 27855 - MACEIÓ   Pleito: 187 - 1º Turno   Data da Eleição: 02/10/2016

Local:

Endereço: AV DR ANTONIO GOUVEIA, PAJUÇARA (EM FRENTE AO RESTAURANTE OTTIMO)

POSTO DA POLÍCIA MILITAR - PATRULHA DO BAIRRO PAJUÇARA

Nº MRJ: 500 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Local:

Endereço: AV ÁLVARO OTACÍLIO, PONTA VERDE (PRÓXIMO AO ALAGOINHAS)

POSTO DA OPLIT

Nº MRJ: 501 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Local:

Endereço: AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO, LAGOA DA ANTA, JATIÚCA

POSTO DA POLÍCIA MILITAR - POSTO SETE

Nº MRJ: 502 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 03

Zona: 015   Município: 28533 - RIO LARGO   Pleito: 187 - 1º Turno   Data da Eleição: 02/10/2016

Local:

Endereço: ROD.BR 104,  S/N, RIO LARGO

AEROPORTO ZUMBI DOS PALMARES

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1
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Elo - Cadastro Eleitoral
01/04/2020 09:58

Página 2 de 31
Relatório de Mesas Receptoras de Justificativa (MRJ) - Completo
Parâmetros - Processo Eleitoral: 185 - Eleições Municipais 2016 -  UF: AL

Justiça Eleitoral

Zona: 015   Município: 28533 - RIO LARGO   Pleito: 187 - 1º Turno   Data da Eleição: 02/10/2016

Total de MRJ: 01

Zona: 018   Município: 28711 - SÃO MIGUEL DOS CAMPOS   Pleito: 187 - 1º Turno   Data da Eleição: 02/10/2016

Local:

Endereço: rua coronel rancisco cavalcante, 51 - centro

são miguel dos campos/al

Nº MRJ: 290 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 019   Município: 28193 - OLIVENÇA   Pleito: 187 - 1º Turno   Data da Eleição: 02/10/2016

Local:

Endereço: av nossa senhora do carmo centro

camara de vereadores

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 019   Município: 28592 - SANTANA DO IPANEMA   Pleito: 187 - 1º Turno   Data da Eleição: 02/10/2016

Local:

Endereço: av presidente dutra n. 385 br 316

cartorio eleitoral

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 025   Município: 27715 - JAPARATINGA   Pleito: 187 - 1º Turno   Data da Eleição: 02/10/2016

Local:

Endereço: rua maria das merces s/n centro

secretaria de educação do município de japaratinga

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 025   Município: 27898 - MARAGOGI   Pleito: 187 - 1º Turno   Data da Eleição: 02/10/2016
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Elo - Cadastro Eleitoral
01/04/2020 09:58

Página 3 de 31
Relatório de Mesas Receptoras de Justificativa (MRJ) - Completo
Parâmetros - Processo Eleitoral: 185 - Eleições Municipais 2016 -  UF: AL

Justiça Eleitoral

Zona: 025   Município: 27898 - MARAGOGI   Pleito: 187 - 1º Turno   Data da Eleição: 02/10/2016

Local:

Endereço: av senador rui palmeira s/n centro

centro de informações turísticas

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Local:

Endereço: av senador rui palmeira s/n centro

centro de informações turísticas

Nº MRJ: 202 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 02

Zona: 026   Município: 27936 - MARECHAL DEODORO   Pleito: 187 - 1º Turno   Data da Eleição: 02/10/2016

Local:

Endereço: trevo do francês

posto de informação turística

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 032   Município: 28410 - PIRANHAS   Pleito: 187 - 1º Turno   Data da Eleição: 02/10/2016

Local:

Endereço: RUA JOSÉ MARTINIANO VASCO S/N CENTRO HISTÓRICO

MUSEU DO SERTÃO

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 033   Município: 27855 - MACEIÓ   Pleito: 187 - 1º Turno   Data da Eleição: 02/10/2016

Local:

Endereço: AV. DURVAL DE GÓES MONTEIRO, 8501 - TABULEIRO DO MARTINS, CEP 57061000

FACULDADE RAIMUNDO MARINHO

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01
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Elo - Cadastro Eleitoral
01/04/2020 09:58

Página 4 de 31
Relatório de Mesas Receptoras de Justificativa (MRJ) - Completo
Parâmetros - Processo Eleitoral: 185 - Eleições Municipais 2016 -  UF: AL

Justiça Eleitoral

Zona: 045   Município: 27618 - IGACI   Pleito: 187 - 1º Turno   Data da Eleição: 02/10/2016

Local:

Endereço: RUA JURACI TENÓRIO CAVALCANTE

CARTÓRIO ELEITORAL DA 45ª ZE

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 054   Município: 27855 - MACEIÓ   Pleito: 187 - 1º Turno   Data da Eleição: 02/10/2016

Local:

Endereço: AVENIDA MENINO MARCELO, 3800, CIDADE UNIVERSITÁRIA

SHOPPING PATIO MACEIÓ

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 001   Município: 27855 - MACEIÓ   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA PAULO ANANIAS, S/N, MACEIO/AL

TERMINAL RODOVIARIO DE MACEIO/AL

Nº MRJ: 500 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Local:

Endereço: AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, MACEIO/AL

FORUM ELEITORAL DA CAPITAL/AL

Nº MRJ: 501 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 02

Zona: 002   Município: 27855 - MACEIÓ   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: AV DR ANTONIO GOUVEIA, PAJUÇARA (EM FRENTE AO RESTAURANTE OTTIMO)

POSTO DA POLÍCIA MILITAR - PATRULHA DO BAIRRO PAJUÇARA

Nº MRJ: 500 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1
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Elo - Cadastro Eleitoral
01/04/2020 09:58

Página 5 de 31
Relatório de Mesas Receptoras de Justificativa (MRJ) - Completo
Parâmetros - Processo Eleitoral: 185 - Eleições Municipais 2016 -  UF: AL

Justiça Eleitoral

Zona: 002   Município: 27855 - MACEIÓ   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: AV ÁLVARO OTACÍLIO, PONTA VERDE (PRÓXIMO AO ALAGOINHAS)

POSTO DA OPLIT

Nº MRJ: 501 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Local:

Endereço: AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO, LAGOA DA ANTA, JATIÚCA

POSTO DA POLÍCIA MILITAR - POSTO SETE

Nº MRJ: 502 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 03

Zona: 004   Município: 27030 - ANADIA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA CORONEL COSTA NUNES, 346, CENTRO ANADIA

CARTÓRIO ELEITORAL DA 4ª ZONA

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 004   Município: 28797 - TANQUE D'ARCA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA ROSA DA FONSECA S/N

GRUPO ROSA DA FONSECA

Nº MRJ: 202 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação: SEM URNA

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 005   Município: 27375 - CHÃ PRETA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: PRAÇA NARCÍZIO VASCONCELOS, Nº 421, CENTRO, CHÃ PRETA

ESCOLA MUNICIPAL CINECISTA AMELIA VASCONCELOS

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01
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Elo - Cadastro Eleitoral
01/04/2020 09:58

Página 6 de 31
Relatório de Mesas Receptoras de Justificativa (MRJ) - Completo
Parâmetros - Processo Eleitoral: 185 - Eleições Municipais 2016 -  UF: AL

Justiça Eleitoral

Zona: 005   Município: 27979 - MAR VERMELHO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: PRAÇA CRISTO REDENTOR SN

ESCOLA ESTADUALL PROFESSOR SILVERIO LINS

Nº MRJ: 202 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 005   Município: 28878 - VIÇOSA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA FREDERICO MAIA, SN, CENTRO, VIÇOSA

CARTÓRIO ELEITORAL

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 006   Município: 27073 - ATALAIA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: AV. PEDRO PEREIRA ACIOLI, S/N, BAIRRO JOSÉ PAULINO, ATALAIA/AL

CARTÓRIO ELEITORAL DA 6ª ZONA

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 007   Município: 27456 - CORURIPE   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA C, NUMERO 167, QUADRA F

CORURIPE

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação: CARTÓRIO ELEITORAL DE CORURIPE

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 008   Município: 28371 - PILAR   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016
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Elo - Cadastro Eleitoral
01/04/2020 09:58

Página 7 de 31
Relatório de Mesas Receptoras de Justificativa (MRJ) - Completo
Parâmetros - Processo Eleitoral: 185 - Eleições Municipais 2016 -  UF: AL

Justiça Eleitoral

Zona: 008   Município: 28371 - PILAR   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 337 - CENTRO - PILAR

CARTÓRIO ELEITORAL DA 8ª ZONA

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 009   Município: 27219 - BRANQUINHA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: ESCOLA JOSÉ LOPES FERREIRA

CJ. RAIMUNDO NONATO, S/N, PLATÔ II, BRANQUINHA, ALAGOAS

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 009   Município: 28037 - MESSIAS   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ AMORIM LEÃO

PRAÇA GOVERNADOR LAMENHA FILHO, S/N, CENTRO, MESSIAS, ALAGOAS

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 009   Município: 28096 - MURICI   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N, CENTRO, MURICI, ALAGOAS

cartório eleitoral

Nº MRJ: 202 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação: cartório eleitoral

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 010   Município: 27049 - ESTRELA DE ALAGOAS   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016
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Elo - Cadastro Eleitoral
01/04/2020 09:58

Página 8 de 31
Relatório de Mesas Receptoras de Justificativa (MRJ) - Completo
Parâmetros - Processo Eleitoral: 185 - Eleições Municipais 2016 -  UF: AL

Justiça Eleitoral

Zona: 010   Município: 27049 - ESTRELA DE ALAGOAS   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: PRAÇA LUIZ DUARTE, SN, CENTRO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 010   Município: 27154 - BELÉM   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA DO COMÉRCIO, S/N, CENTRO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 010   Município: 28258 - PALMEIRA DOS ÍNDIOS   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, CENTRO

CARTÓRIO ELEITORAL

Nº MRJ: 202 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 011   Município: 28231 - PALESTINA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA PEDRO FÉLIX DE MELO, S/N - CENTRO - PALESTINA/AL

GRUPO ESCOLAR PEDRO FÉLIX DE MELO

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 011   Município: 28274 - PÃO DE AÇÚCAR   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016
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Elo - Cadastro Eleitoral
01/04/2020 09:58

Página 9 de 31
Relatório de Mesas Receptoras de Justificativa (MRJ) - Completo
Parâmetros - Processo Eleitoral: 185 - Eleições Municipais 2016 -  UF: AL

Justiça Eleitoral

Zona: 011   Município: 28274 - PÃO DE AÇÚCAR   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 949 - CENTRO - PÃO DE AÇÚCAR/AL

CARTÓRIO ELEITORAL DA 11ª ZONA/AL

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 012   Município: 28290 - PASSO DE CAMARAGIBE   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA FRANCISCO PIMENTEL, N 38, CENTRO

CARTÓRIO ELEITORAL

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 012   Município: 28479 - PORTO DE PEDRAS   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA CORONEL AVELINO DA CUNHA, S/N,  CENTRO

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 012   Município: 28738 - SÃO MIGUEL DOS MILAGRES   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA PREFEITO AUGUSTO DE BARROS FALCÃO, S/N, CENTRO

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Nº MRJ: 202 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 013   Município: 28339 - PENEDO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016
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Elo - Cadastro Eleitoral
01/04/2020 09:58

Página 10 de 31
Relatório de Mesas Receptoras de Justificativa (MRJ) - Completo
Parâmetros - Processo Eleitoral: 185 - Eleições Municipais 2016 -  UF: AL

Justiça Eleitoral

Zona: 013   Município: 28339 - PENEDO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: ROD. ENGENHEIRO JOAQUIM GONÇALVES, Nº 502, BAIRRO SANTA LUZIA, PENEDO/

CARTÓRIO ELEITORAL DA 13ª ZONA

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 014   Município: 27693 - JACUÍPE   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA VER. JOÃO BEZERRA CAVALCANTE, S/Nº, CENTRO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACUÍPE/AL

Nº MRJ: 202 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 014   Município: 27774 - JUNDIÁ   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 330, CENTRO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUNDIÁ/AL

Nº MRJ: 203 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 014   Município: 28452 - PORTO CALVO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA DO VARADOURO, Nº 531, CENTRO

CARTÓRIO ELEITORAL

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 015   Município: 28533 - RIO LARGO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016
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Relatório de Mesas Receptoras de Justificativa (MRJ) - Completo
Parâmetros - Processo Eleitoral: 185 - Eleições Municipais 2016 -  UF: AL

Justiça Eleitoral

Zona: 015   Município: 28533 - RIO LARGO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: ROD.BR 104,  S/N, RIO LARGO

AEROPORTO ZUMBI DOS PALMARES

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Local:

Endereço: AV.PRESSIDENTE FEWRNANDO COLLOR DE MELO,48, TAB. DO PINTO -RL

CARTÓRIO ELEITORAL DE RIO LARGO

Nº MRJ: 202 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 02

Zona: 016   Município: 27596 - IBATEGUARA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA DRA JANETE DE ARAÚJO, S/N CENTRO

IBATEGUARA

Nº MRJ: 300 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 016   Município: 28657 - SÃO JOSÉ DA LAJE   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: PRAÇA OSMAN COSTA PINO S/N CENTRO

CARTÓRIO ELEITORAL DA 16ª ZE

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação: MRJ PARA O SEGUNDO TURNO COM URNA ELETRÔNICA

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 017   Município: 27006 - PARIPUEIRA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: AV ANTÔNIO REINALDO 300

ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU D. PEDRO I

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01
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Justiça Eleitoral

Zona: 017   Município: 27090 - BARRA DE SANTO ANTÔNIO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: AV CECÍLIA CÂNDIDA DA SILVA 246, ILHA DA CRÔA

ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO FELISBERTO DE CARVALHO

Nº MRJ: 202 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 017   Município: 28690 - SÃO LUÍS DO QUITUNDE   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: PÇA ERNESTO MARANHÃO, CENTRO

CARTÓRIO ELEITORAL

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 018   Município: 27065 - JEQUIÁ DA PRAIA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA BOA VISTA, 126

GRUPO ESCOLAR JOSE CALAZANS DE MEDEIROS

Nº MRJ: 291 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 018   Município: 28550 - ROTEIRO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA JOÃO PEDRO, S/N

ESCOLA JOAO SORIANO BOMFIM

Nº MRJ: 292 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 018   Município: 28711 - SÃO MIGUEL DOS CAMPOS   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016
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Justiça Eleitoral

Zona: 018   Município: 28711 - SÃO MIGUEL DOS CAMPOS   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: rua coronel rancisco cavalcante, 51 - centro

são miguel dos campos/al

Nº MRJ: 290 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 019   Município: 28193 - OLIVENÇA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: av nossa senhora do carmo centro

camara de vereadores

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 019   Município: 28592 - SANTANA DO IPANEMA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: av presidente dutra n. 385 br 316

cartorio eleitoral

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 020   Município: 28835 - TRAIPU   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA ISMAR DE GOES MONTEIRO, S/N, CENTRO, TRAIPU/AL

FÓRUM DA COMARCA DE TRAIPU

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação: SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 20ª ZE

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 021   Município: 28614 - SANTANA DO MUNDAÚ   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016
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Justiça Eleitoral

Zona: 021   Município: 28614 - SANTANA DO MUNDAÚ   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA MUNIZ FALCÃO S/N CENTRO

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DENILMA VILAR BULHOES DE BARROS

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 021   Município: 28851 - UNIÃO DOS PALMARES   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA S/N

CARTORIO ELEITORAL

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 022   Município: 27057 - ARAPIRACA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147, NOVO HORIZONTE, ARAPIRACA/AL

CARTÓRIO ELEITORAL DA 22ª ZONA

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 022   Município: 27391 - COITÉ DO NÓIA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: rua 21 de abril, n 60, centro

escola josé de sena filho

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 022   Município: 28894 - CRAÍBAS   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016
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Justiça Eleitoral

Zona: 022   Município: 28894 - CRAÍBAS   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: rua são pedro, centro

escola alice rodrigues

Nº MRJ: 202 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 023   Município: 27251 - CAJUEIRO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: AV. 22 DE MAIO, S/N, CENTRO

ESCOLA DE ED. INFANTIL CASINHA DA CRIANÇA CAJUEIRENSE

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 023   Município: 27332 - CAPELA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: AV. HORÁCIO GOMES DE MELO, 620, centro

CARTÓRIO ELEITORAL DE CAPELA

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 024   Município: 27081 - CAMPESTRE   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: Av. tancredo neves, s/n centro

câmara municipal de campestre

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 024   Município: 27413 - COLÔNIA LEOPOLDINA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016
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Justiça Eleitoral

Zona: 024   Município: 27413 - COLÔNIA LEOPOLDINA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: BR 416 KM 09 CENTRO COLÔNIA LEOPOLDINA

FÓRUM ESTADUAL GUEDES DE MIRANDA

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 024   Município: 28118 - NOVO LINO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: rua do comércio s/n centro

câmara municipal de novo lino

Nº MRJ: 202 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 025   Município: 27715 - JAPARATINGA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: rua maria das merces s/n centro

secretaria de educação do município de japaratinga

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 025   Município: 27898 - MARAGOGI   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: av senador rui palmeira s/n centro

centro de informações turísticas

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Local:

Endereço: av senador rui palmeira s/n centro

centro de informações turísticas

Nº MRJ: 202 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 02
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Justiça Eleitoral

Zona: 026   Município: 27111 - BARRA DE SÃO MIGUEL   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE, S/N, CENTRO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 026   Município: 27936 - MARECHAL DEODORO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: trevo do francês

posto de informação turística

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Local:

Endereço: RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 255, CENTRO

CARTÓRIO ELEITORAL

Nº MRJ: 202 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 02

Zona: 027   Município: 27316 - CANAPI   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: AV. JOAQUIM TETÊ, 450, CENTRO, CANAPI

POSTO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DA COMARCA DE CANAPI

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 027   Município: 27650 - INHAPI   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA VEREADOR CÍCERO MANOEL BARBOSA, S/N, CENTRO, INHAPI

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Nº MRJ: 202 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01
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Justiça Eleitoral

Zona: 027   Município: 27995 - MATA GRANDE   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: PRAÇA CEL. JOSÉ MALTA DE SÁ, 14, CENTRO

CARTÓRIO DA 27ª ZONA ELEITORAL

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 028   Município: 28312 - PAULO JACINTO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA JOÃO PESSOA, Nº 07, CENTRO, PAULO JACINTO

CÃMARA DE VEREADORES DE PAULO JACINTO

Nº MRJ: 202 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 028   Município: 28517 - QUEBRANGULO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA 13 DE JUNHO, 216, CENTRO, QUEBRANGULO

CARTÓRIO ELEITORAL DA 28ª ZONA

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 029   Município: 27138 - BATALHA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, CENTRO

CARTÓRIO ELEITORAL DA 29ª ZONA

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 029   Município: 27170 - BELO MONTE   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016
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Justiça Eleitoral

Zona: 029   Município: 27170 - BELO MONTE   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA AURORA, S/N, CENTRO

ESCOLA RAIMUNDA SOUTO FEITOSA

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 029   Município: 27677 - JACARÉ DOS HOMENS   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA FERNANDO ARAUJO SOUTO, S/N, CENTRO

ESCOLA DE 1º GRAU PEDRO ABÍLIO MADEIRO

Nº MRJ: 202 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 030   Município: 27634 - IGREJA NOVA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: AVENIDA DEZESSEIS DE MAIO, S/N, CENTRO, IGREJA NOVA/AL

CARTÓRIO DA 30ª ZONA ELEITORAL - FÓRUM DE IGREJA NOVA

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 031   Município: 27731 - JARAMATAIA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA PROF. OLAVO BARBOSA DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, JARAMATAIA/AL

GRUPO ESCOLAR DE JARAMATAIA

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 031   Município: 27871 - MAJOR ISIDORO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016
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Justiça Eleitoral

Zona: 031   Município: 27871 - MAJOR ISIDORO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA PROFª. MARIA JOSÉ DA ROCHA BARROS, S/N, CENTRO, MAJOR IZIDORO

FÓRUM ELEITORAL DR. GERALDO DE LIMA SILVA

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 032   Município: 28150 - OLHO D'ÁGUA DO CASADO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: AV GUIMAR BRITO, SN, CENTRO

ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR SERPA

Nº MRJ: 300 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 032   Município: 28410 - PIRANHAS   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA JOSÉ MARTINIANO VASCO S/N CENTRO HISTÓRICO

MUSEU DO SERTÃO

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 033   Município: 27855 - MACEIÓ   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: AV. DURVAL DE GÓES MONTEIRO, 8501 - TABULEIRO DO MARTINS, CEP 57061000

FACULDADE RAIMUNDO MARINHO

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 034   Município: 28932 - TEOTÔNIO VILELA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016
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Justiça Eleitoral

Zona: 034   Município: 28932 - TEOTÔNIO VILELA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA PEDRO CAVALCANTE, Nº 458, CENTRO - TEOTÔNIO VILELA/AL

CARTÓRIO ELEITORAL DA 34ª ZONA - TEOTÔNIO VILELA

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 035   Município: 27790 - JUNQUEIRO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 417 CENTRO JUNQUEIRO AL

CARTÓRIO ELEITORAL DA 035ª ZONA

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 036   Município: 27839 - LIMOEIRO DE ANADIA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA CONEGO JACINTO

CARTORIO ELEITORAL DA 36 ZONA

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 037   Município: 28177 - OLHO D'ÁGUA GRANDE   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA JORGE DA PAIXÃO, S/N, CENTRO

CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE ARAUJO

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 037   Município: 28495 - PORTO REAL DO COLÉGIO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016
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Zona: 037   Município: 28495 - PORTO REAL DO COLÉGIO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: AV GOVERNADOR MOACIR ANDRADE, 621, CENTRO

CARTÓRIO ELEITORAL

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 037   Município: 28630 - SÃO BRÁS   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA DO COMÉRCIO, S/N, CENTRO

FÓRUM  LOCAL

Nº MRJ: 202 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 038   Município: 27537 - FELIZ DESERTO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: AVENIDA MUNIZ FALCÃO S/N

CÂMARA DOS VEREADORES

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 038   Município: 28355 - PIAÇABUÇU   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: AVENIDA ULISSES GUEDES, 268 - BAIRRO BRASÍLIA

PIAÇABUÇU/AL - CARTÓRIO ELEITORAL

Nº MRJ: 333 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 039   Município: 27014 - ÁGUA BRANCA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016
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Justiça Eleitoral

Zona: 039   Município: 27014 - ÁGUA BRANCA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA CÔNEGO NICODEMOS , 16 - CENTRO - ÁGUA BRANCA/AL

CARTÓRIO ELEITORAL DA 39ªZE/AL

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 039   Município: 27022 - PARICONHA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: ESCOLA ISOLADA DE PARICONHA

RUA MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS, 04- CENTRO - PARICONHA/AL

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 040   Município: 27472 - DELMIRO GOUVEIA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA OLAVO BILAC, N.º 318, CENTRO, DELMIRO GOUVEIA - AL.

CARTÓRIO ELEITORAL - 40.ª ZE/AL

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 041   Município: 27430 - COQUEIRO SECO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA PREFEITO LUIZ VALERIANO DE ALMEIDA, N 67 - CENTRO

CÂMARA DE VEREADORES DE COQUEIRO SECO

Nº MRJ: 202 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 041   Município: 28576 - SANTA LUZIA DO NORTE   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016
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Justiça Eleitoral

Zona: 041   Município: 28576 - SANTA LUZIA DO NORTE   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA BENEDITO MASCARENHAS, N 44 - CENTRO

CARTÓRIO ELEITORAL DA 41ª ZONA

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 041   Município: 28770 - SATUBA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA AMÉLIA PONTES , N 12 - CENTRO

CÂMARA DE VEREADORES DE SATUBA

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 042   Município: 28070 - MONTEIRÓPOLIS   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA JOÃO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, S/N, CENTRO

BRUPO ESCOLAR IVONE MENDES

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 042   Município: 28134 - OLHO D'ÁGUA DAS FLORES   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: AVENIDA 02 DE DEZEMBRO, 574, CENTRO

CARTÓRIO ELEITORAL DA 42ª ZONA

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação: .

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 043   Município: 27952 - MARIBONDO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016
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Justiça Eleitoral

Zona: 043   Município: 27952 - MARIBONDO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA ANTONIO BONFIM

CARTÓRIO ELEITORAL

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 043   Município: 28398 - PINDOBA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: CENTRO DA CIDADE

CAMARA DE VEREADORES

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 043   Município: 28819 - TAQUARANA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: CENTRO DA CIDADE

ESCOLA MARIA IRACI TEOFILO DE CASTRO

Nº MRJ: 202 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 044   Município: 27294 - CAMPO GRANDE   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA 31 DE MAIO N 94 CENTRO

ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEMENTE

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 044   Município: 27570 - GIRAU DO PONCIANO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016
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Justiça Eleitoral

Zona: 044   Município: 27570 - GIRAU DO PONCIANO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: AV. PROGRESSO, 360 PROGRESSO

SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 44 ZONA

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 045   Município: 27618 - IGACI   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA JURACI TENÓRIO CAVALCANTE

CARTÓRIO ELEITORAL DA 45ª ZE

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Local:

Endereço: RUA JURACI TENÓRIO CAVALCANTE, 53 - CENTRO

CARTÓRIO ELEITORAL DA 45ª ZE

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação: MESA DE JUSTIFICATIVA

Urnas: 1

Total de MRJ: 02

Zona: 046   Município: 27235 - CACIMBINHAS   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA CEL. CLARINDO AMORIM S/N. CENTRO. CACIMBINHAS-AL

CARTÓRIO ELEITORAL DA 46ª ZONA

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação: MESA DE JUSTIFICATIVA 2º TURNO- ELEIÇÕES 2016

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 046   Município: 27499 - DOIS RIACHOS   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: AV. MIGUEL VIEIRA DE NOVAIS, 121. CENTRO. DOIS RIACHOS-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação: MESA RECEPTORA DE JUSTIFICATIVAS - DOIS RIACHOS

Urnas:

Total de MRJ: 01
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Justiça Eleitoral

Zona: 046   Município: 28053 - MINADOR DO NEGRÃO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: AV. BELARMINO VIEIRA BARROS Nº 48. CENTRO

ESCOLA ESTADUAL BELARMINO VIEIRA BARROS

Nº MRJ: 202 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação: MESA RECEPTORA DE JUSTIFICATIVA - MINADOR DO NEGRÃO

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 047   Município: 27278 - CAMPO ALEGRE   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: AV JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495, CENTRO

CAMPO ALEGRE/AL

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação: CARTÓRIO ELEITORAL DE CAMPO ALEGRE

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 048   Município: 27197 - BOCA DA MATA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA LADISLAU, 177 - CENTRO

SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 049   Município: 28754 - SÃO SEBASTIÃO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREIRA PACHECO,01

CENTRO SÃO SEBASTIÃO

Nº MRJ: 555 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 050   Município: 27910 - MARAVILHA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016
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Justiça Eleitoral

Zona: 050   Município: 27910 - MARAVILHA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA MANOEL MARTINS LEMOS, 120, CENTRO, MARAVILHA

CARTÓRIO ELEITORAL

Nº MRJ: 501 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 050   Município: 28215 - OURO BRANCO   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, SN, CENTRO, OURO BRANCO

ESCOLA MUNICIPAL RUI PALMEIRA

Nº MRJ: 502 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 050   Município: 28436 - POÇO DAS TRINCHEIRAS   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: Rua antônio Soares, s/n, centro, poço das trincheiras

cartório de registro civil das pessoas naturais e notas

Nº MRJ: 503 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 051   Município: 27359 - CARNEIROS   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO NOVAIS AGRA

Nº MRJ: 202 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação: MESA RECEPTORA DE JUSTIFICATIVA

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 051   Município: 28673 - SÃO JOSÉ DA TAPERA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016
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Justiça Eleitoral

Zona: 051   Município: 28673 - SÃO JOSÉ DA TAPERA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço:

CARTORIO ELEITORAL DA 51ª ZONA

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 051   Município: 28916 - SENADOR RUI PALMEIRA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA DEILDO NEPOMUCENO MARQUES, S/N

ESCOLA MARIA JOSPE DE JESUS VIEIRA CARVALHO

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação: MESA RECEPTORA DE JUSTIFICATIVA

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 052   Município: 28010 - MATRIZ DE CAMARAGIBE   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: PRAÇA BOM JESUS, 52, CENTRO, MATRIZ DE CAMARAGIBE

CARTÓRIO ELEITORAL 52ª ZONA

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 053   Município: 27553 - FLEXEIRAS   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA CORONEL ALCÂNTARA Nº 229 CENTRO

CARTÓRIO ELEITORAL

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 053   Município: 27758 - JOAQUIM GOMES   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016
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Justiça Eleitoral

Zona: 053   Município: 27758 - JOAQUIM GOMES   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA Nº 8 CENTRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: SEM URNA

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 054   Município: 27855 - MACEIÓ   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: AVENIDA MENINO MARCELO, 3800, CIDADE UNIVERSITÁRIA

SHOPPING PATIO MACEIÓ

Nº MRJ: 200 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 055   Município: 27057 - ARAPIRACA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147, NOVO HORIZONTE

CARTÓRIO ELEITORAL

Nº MRJ: 201 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas: 1

Total de MRJ: 01

Zona: 055   Município: 27510 - FEIRA GRANDE   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: /RUA VIRGILIO RIBEIRO GONÇALVES , 437, CENTRO, FEIRA GRANDE

FORUM JUDICIÁRIO DE FEIRA GRANDE

Nº MRJ: 202 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01

Zona: 055   Município: 27812 - LAGOA DA CANOA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016
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Justiça Eleitoral

Zona: 055   Município: 27812 - LAGOA DA CANOA   Pleito: 188 - 2º Turno   Data da Eleição: 30/10/2016

Local:

Endereço: RUA DO COMERCIO, 4,CENTRO , LAGOA DA CANOA

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL PESSOAS E NOTAS

Nº MRJ: 203 Tipo de Mesa: CONVENCIONAL

Observação:

Urnas:

Total de MRJ: 01
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Dist.Analítica do Eleitorado Dist.Analítica por Zona Dist.Analítica por Município

 

Zonas Eleitorais
   

Zona Codigo Municipio Locais Secoes Eleitores

1 27855 MACEIÓ 53 331 104363
2 27855 MACEIÓ 52 414 151826
3 27855 MACEIÓ 61 411 120236
5 28878 VIÇOSA 17 116 39698
6 27073 ATALAIA 20 145 42988
7 27456 CORURIPE 15 125 42202
8 28371 PILAR 28 139 47815
9 28096 MURICI 14 122 40365
10 28258 PALMEIRA DOS ÍNDIOS 21 166 50741
11 28274 PÃO DE AÇÚCAR 27 123 38015
12 28290 PASSO DE CAMARAGIBE 23 130 43611
13 28339 PENEDO 28 178 53819
14 28452 PORTO CALVO 35 183 57563
15 28533 RIO LARGO 29 183 57426
16 28657 SÃO JOSÉ DA LAJE 21 130 42642
17 28690 SÃO LUÍS DO QUITUNDE 17 131 44199
18 28711 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 22 170 52865
19 28592 SANTANA DO IPANEMA 23 152 46306
20 28835 TRAIPU 23 96 25195
21 28851 UNIÃO DOS PALMARES 20 169 53498
22 27057 ARAPIRACA 31 246 90857
26 27936 MARECHAL DEODORO 21 128 44760
27 27995 MATA GRANDE 11 94 30671
28 28517 QUEBRANGULO 21 91 26367
29 27138 BATALHA 14 82 28927
31 27871 MAJOR ISIDORO 13 93 32605
33 27855 MACEIÓ 31 228 92895
34 28932 TEOTÔNIO VILELA 24 164 48476
37 28495 PORTO REAL DO COLÉGIO 33 129 42620
39 27014 ÁGUA BRANCA 19 105 36679
40 27472 DELMIRO GOUVEIA 36 217 62693
44 27570 GIRAU DO PONCIANO 18 125 45104
45 27618 IGACI 20 143 41411
46 27235 CACIMBINHAS 22 109 33363
47 27278 CAMPO ALEGRE 21 131 42439
48 27197 BOCA DA MATA 26 165 47424
49 28754 SÃO SEBASTIÃO 18 113 42009
50 27910 MARAVILHA 17 84 26247
51 28673 SÃO JOSÉ DA TAPERA 13 85 29370
53 27758 JOAQUIM GOMES 21 126 36265
54 27855 MACEIÓ 39 258 122979
55 27057 ARAPIRACA 19 183 52301
Total:   1037 6713 2211835

Informações da Zona
   

Selecione a zona para exibir as informações correspondentes.

Eleitorado da Zona por Sexo
   

Selecione a zona para exibir as informações correspondentes.

Eleitorado da Zona por Idade
   

Selecione a zona para exibir as informações correspondentes.

Eleitorado da Zona por Grau de Instrução
   

Selecione a zona para exibir as informações correspondentes.

Data da Última Atualização
   

03/04/2020 16:52:25
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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 abril de 2020.
 
 
Diante da necessidade de ajuste de orçamento,

consequentemente, sendo indispensável a realização de
revisão do termo de referência da presente aquisição, devolvo
os autos à SEIC para que proceda aos ajustes necessários
para adequação ao TR atualizado, Termo de Referência
SEALMOX 0676152, e seu Anexo Único 0676251.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 06/04/2020, às 09:32, 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
0680868 e o código CRC DFC24956.
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, concentração mínima 70% INPM, 70% GL R$ 9,74

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R$ 9,69

Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO

Objeto: ÁLCOOL GEL 70%

Descrição: ALCOOL - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER,
GLICERYN, AQUA, ALCOHOL ATIVO: ALCOOL 70%, COR INCOLOR, ODOR
CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE
ATIVOS: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E
MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VAL ... Obs:
ÁLCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSIÇÃO: CARCOMER, GLICERINA,
AQUA, ALCOHOL ATIVO: ALCOOL 70%.

Data: 17/03/2020 08:40

Modalidade: DISPENSA (ART. 24, INCISO II)

S R P : NÃO

Identif icação: 202005731

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.seplag.ce.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: FRASCO 500.0 MILILITROS

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.612.939/0001-00
* VENCEDOR *

VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$ 5,50

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

Relatór io gerado no dia 06/04/2020 17:05:41  ( IP:  179.235.187.157)

Relatório de Cotação: 0008805-71.2019.6.02.8000 - Material de Consumo Eleições 2020

Pesquisa realizada entre 20/03/2020 09:38:57 e 20/03/2020 10:16:15

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

1) ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, concentração mínima 70% INPM, 70% GL 14 17.000 Unidades 9,74 R$ 165.580,00

2) LENÇO UMEDECIDO (no mínimo, 400 unidades) 7 7.700 Unidades 25,55 R$ 196.735,00

3) LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 11 1.200 Unidades 3,44 R$ 4.128,00

4) LUVA descartável 4 1.450 Caixas 20,00 R$ 29.000,00

Valor Global: R$ 395.443,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

17.000 Unidades ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, concentração mínima 70% INPM, 70% GL neutro, transparente. Produto em frascos de 5
00gr, indicando registro do item no Ministério da Saúde e número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). Acon
dicionamento obrigatório em caixas de papelão, contendo identificação do fabricante. Validade mínima de 18 meses a partir
da data de entrega.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
CE Fortaleza RUA ITAREMA, 167 Fernando Barros (85) 3099-6345 versatil.ceara@bol.com.br

03.923.796/0001-42 FRIERE VENDAS E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - ME R$ 5,95

Marca: SANTA CRUZ                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R 1-H (CJ TABAPUA), 59 (85) 3011-0839 friere@outlook.com

28.684.757/0001-60 JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRELI - ME R$ 6,00

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

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R 1 (CONJ. RESID. PEQUENO MONDUBIM), 140 JOÃO PEDRO (85) 8658-2536 jpccomercial123@hotmail.com

25.179.741/0001-02 EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME R$ 6,00

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

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R JOSE JUAREZ, 34 FELIPE (85) 98868-9532 expdistribuidora@gmail.com

07.039.751/0001-60 FRANCISCA DAS CHAGAS R MOTA - ME R$ 6,50

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

Endereço: Telefone:
R MONTE LIBANO, 642 (85) 3473-5697/ (85) 9912-2606

31.175.880/0001-60 JOSE ROMUALDO FERREIRA DE OLIVEIRA R$ 8,00

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

Endereço: Telefone: Emai l :
AVENIDA BULEVAR I (CJ SAO CRISTOVAO), 751 (85) 8645-4337 / (85) 8771-9430 tallyta_gsg@hotmail.com

30.962.920/0001-51 LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS R$ 10,00

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

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA CARLOS CHAGAS, 901 (85) 3483-7668 meire.com2@gmail.com

13.114.791/0001-22 FRANCISCO. R. TORRES R$ 10,00

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

Endereço: Telefone:
AV DEPUTADO PAULINO ROCHA, 190 (85) 3472-3912

34.761.706/0001-98 L B S DE SOUSA R$ 10,00

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

Endereço: Telefone: Emai l :
AVENIDA E (CJ PREFEITO JOSE WALTER), 560 (85) 8805-5996 luanabsilvasousa@gmail.com

31.435.975/0001-76 COMERCIAL RODRIGUES EIRELI R$ 14,00

Marca: itaja                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: Telefone:
AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA, 640 (85) 8638-5243

18.078.753/0001-85 COMERCIAL E SERVICOS SAO CRISTOVAO EIRELI - ME R$ 14,00

Marca: kapeli cosmeticoc                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA 513 CJ SAO CRISTOVAO, 66 ADACLEITON (85) 98694-6816 comercialsc.ce@gmail.com

15.792.852/0001-36 FRANCISCO HELCIO DA COSTA VIANA ME R$ 14,99

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

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
CE Fortaleza R RUA 41, 1280 (85) 8658-2536

06.211.277/0001-40 E SILVA CORREA ME R$ 15,00

Marca: economico ou similar                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV E (CJ PREFEITO JOSE WALTER), 584 (85) 8635-4522/ (85) 3473-7628 egberto-silva@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 9,80

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA
PUBLICA ADMINISTRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS

Objeto: aquisição de 10.000 (dez mil) frascos de álcool etílico em gel contendo 500 ml
cada, destinados às Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros

Descrição: GERAIS ALCOOL ETILICO 70% - MEDICAMENTOS GERAIS DE USO
HUMANO, ALCOOL ETILICO 70%, FORMA FARMACEUTICA GEL
DERMATOLOGICO, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO PLASTICO C/
VALVULA TIPO PUMP, COM BICO DOSADOR C/ DISPOSITIVO ANTI-
ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, VIA DE ADMINISTRACAO DERMATOLOGICA,
COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.

Data: 13/03/2020 09:42

Modalidade:

S R P : NÃO

Identif icação: OC: 180199000012020OC00014

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 2.500

Unidade: FRASCO 500,00 MILILITRO

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.487.927/0001-78
* VENCEDOR *

NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT R$ 9,80

Marca: RIOGEL ANTISSEPTICO 430g (500ml) Pump                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AVENIDA SANTA INES, 909 DEBORA (13) 98175-0550 licitacao@neupharma.com.br

Item 2: LENÇO UMEDECIDO (no mínimo, 400 unidades) R$ 25,55

Quantidade Descrição Observação

7.700 Unidades LENÇO UMEDECIDO (no mínimo, 400 unidades). elaborado com ingredientes não-alcoólicos, em tecido não tecido (TNT), na 
cor branca, com dimensões de 20 cm x 12cm (variação tolerada de até 2cm nestas medidas), fragrância suave, dermatologic
amente testado. Registro obrigatório no Ministério da Saúde. Validade mínima de 11 meses a partir da data de entrega.
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Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R$ 25,55

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis,
material de higiene e limpeza, utensílios, para manutenção das atividades da
Secretaria de Assistência Social e kits de alimentos para grupos de idosos.

Descrição: ARTIGO DE TOUCADOR PARA EMBELEZAMENTO - LENÇO UMEDECIDO
DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, HIPOALERGÊNICO, COM EXTRATO DE
ALOE VERA, SEM ÁLCOOL ETÍLICO. BALDE COM 400 UNIDADES.

Data: 27/01/2020 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62020 / UASG:987565

Lote/Item: /126

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.926.117/0001-94
* VENCEDOR *

ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE R$ 10,00

Marca: FIESTA                                            
Fabricante:  FIESTA                                            
Modelo :  FIESTA 
Descrição:  LENÇO UMEDECIDO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, HIPOALERGÊNICO, COM EXTRATO DE ALOE VERA, SEM ÁLCOOL ETÍLICO. BALDE COM 40
0 UNIDADES.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV DAS CASTANHEIRAS, 81 CLEBER (49) 3388-2231 cleberbridi@hotmail.com

12.811.487/0001-71 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME R$ 11,97

Marca: Anjinho                                            
Fabricante:  Anjinho                                            
Modelo :  LENÇO UMEDECIDO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO 
Descrição:  LENÇO UMEDECIDO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, HIPOALERGÊNICO, COM EXTRATO DE ALOE VERA, SEM ÁLCOOL ETÍLICO. BALDE COM 40
0 UNIDADES.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Erechim R RAIMUNDO CAPELETTI, 42 (54) 3520-3410 morlass@morlass.com.br

17.281.091/0003-45 CLAUDINA COMIRAN - ME R$ 14,00

Marca: babybless                                            
Fabricante:  babybless                                            
Modelo :  lenço 
Descrição:  LENÇO UMEDECIDO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, HIPOALERGÊNICO, COM EXTRATO DE ALOE VERA, SEM ÁLCOOL ETÍLICO. BALDE COM 40
0 UNIDADES.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA BELEM, 2470 (46) 9972-4684 jacircomiran@hotmail.com

12.144.365/0001-79 A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA - ME R$ 14,30

Marca: USE                                            
Fabricante:  USE                                            
Modelo :  USE 
Descrição:  ENÇO UMEDECIDO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, HIPOALERGÊNICO, COM EXTRATO DE ALOE VERA, SEM ÁLCOOL ETÍLICO. BALDE COM 400 
UNIDADES.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SC São Miguel do Oeste R DOM PEDRO II, 450 (49) 3622-1248

73.751.257/0001-59 CLAUDIO AGOSTINETTO - EPP R$ 14,30

Marca: USITI                                            
Fabricante:  USITI                                            
Modelo :  USITI 
Descrição:  LENÇO UMEDECIDO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, HIPOALERGÊNICO, COM EXTRATO DE ALOE VERA, SEM ÁLCOOL ETÍLICO. BALDE COM 40
0 UNIDADES.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R SAO BENEDITO, 175 Cláudio (46) 3523-1226 agostinetto2005@yahoo.com.br

22.094.574/0001-09 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME R$ 14,30
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FIESTA                                            
Fabricante:  FIESTA                                            
Modelo :  FIESTA 
Descrição:  LENÇO UMEDECIDO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, HIPOALERGÊNICO, COM EXTRATO DE ALOE VERA, SEM ÁLCOOL ETÍLICO. BALDE COM 40
0 UNIDADES.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
VL TAQUARI, S/N. (49) 03344-3000 ECUNIAO@HOTMAIL.COM

18.683.835/0001-59 DELCIO DELMAR RAMBO - EPP R$ 100,00

Marca: TURMA DE ANJINHOS                                            
Fabricante:  TURMA DE ANJINHOS                                            
Modelo :  NÃO SE APLICA 
Descrição:  LENÇO UMEDECIDO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, HIPOALERGÊNICO, COM EXTRATO DE ALOE VERA, SEM ÁLCOOL ETÍLICO. BALDE COM 40
0 UNIDADES.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RS Santa Rosa AVENIDA TUPARENDI, 1460 Délcio Delmar Rambo (55) 3512-4083 delciodelmarrambo

Item 3: LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO R$ 3,44

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,80

Órgão: Ministério Público do Estado do Pará

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza.

Descrição: CÉLULA DE FORÇA E ACESSÓRIOS - Limpador instantâneo multiuso.
Frasco c/500 ml Validade mínima de 24 meses, a partir da data de entrega.
Marca de referência Veja, Ajax, Ypê, Brilux ou equivalente. - UNIDADE DE
FORNECIMENTO: LATA

CatMat: 21679 - CÉLULA DE FORÇA E ACESSÓRIOS , CELULA DE FORCA E
ACESSORIOS NOME

Data: 10/10/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:542019 / UASG:925980

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 400

Unidade: Unidade

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.496.459/0001-06
* VENCEDOR *

COMPANHIA DO PAPEL EIRELI - EPP R$ 3,80

Marca: BRILUX                                            
Fabricante:  BRILUX                                            
Modelo :  UNIDADE 
Descrição:  Limpador instantâneo multiuso. Frasco c/500 ml Validade mínima de 24 meses, a partir da data de entrega                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PA Belém AV DUQUE DE CAXIAS, 1199 Josimar Alves Costa (91) 9116-6810 ecopaper15@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,00

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ Data: 20/11/2019 09:38

Quantidade Descrição Observação

1.200 Unidades LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO acondicionado em embalagem plástica. Com tampa flip-top e bico pulverizador. Prin
cípio ativo: Alquil (ou dodecil) benzeno sulfonato de sódio linear. Com tensoativo biodegradável. Para limpeza de superfícies e
m geral. Ação esperada: desengordurante, desincrustante e aromatizante. Deve possuir aroma agradável, ser inócuo à pele, a
presentando completa solubilidade em água. Validade mínima de 30 meses a partir da data de entrega.
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Objeto: O objeto da presente licitac a o e a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisic a o de aquisic a o de ge neros alimenti cios, materiais e acesso rios de
higiene e limpeza necessa rios para atender a demanda do Coren-PI em sua
sede (Teresina), nas subsec o es em Floriano, Parnai ba e Picos-PI, bem como
nos escrito rios administrativos do Coren-PI localizados nos munici pios de Sa o
Raimundo Nonato e Bom Jesus-PI..

Descrição: LAVANDERIA - Limpador multiuso, ideal para uso diário, nas fragrâncias:
original, limão e laranja, inofensivo à pele, de 1ª qualidade, autorizado pelo
Ministério da Saúde-Anvisa, em embalagem plástica de 500ml, com rótulo
indicando o nome fabricante, registro na ANVISA/MS, CNPJ da empresa, CRQ
do químico responsável, validade, endereço e telefone para contato. a data de
fabricação e o lote impressos na embalagem.

CatMat: 68675 - LAVANDERIA , LAVANDERIA NOME

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62019 / UASG:389335

Lote/Item: /21

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 120

Unidade: UNIDADE

U F : PI

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.724.660/0001-27
* VENCEDOR *

AYRES MAIA COMERCIO LTDA - ME R$ 4,00

Marca: FACILITA AUDAX                                            
Fabricante:  FACILITA AUDAX                                            
Modelo :  FACILITA AUDAX 
Descrição:  LIMPADOR MULTIUSO Limpador multiuso, ideal para uso diário, nas fragrâncias: original, limão e laranja, inofensivo à pele, de 1ª qualidade, autoriza
do pelo Ministério da Saúde-Anvisa, em embalagem plástica de 500ml, com rótulo indicando o nome fabricante, registro na ANVISA/MS, CNPJ da empresa, CRQ
 do químico responsável, validade, endereço e telefone para contato. a data de fabricação e o lote impressos na embalagem.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
BA Juazeiro R MONSENHOR JOSE GILBERTO LUNA, 25 B CARLOS SERGIO AYRES MARQUES (87) 3864-1157 ayresmaia.licitacao@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,20

Órgão: SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA E OBRAS

Objeto: Aquisição de mat. de limpeza e higiene

Descrição: LIMPADOR, LIMPEZA DOMESTICA - LIMPADOR, LIMPEZA DOMESTICA
,ASPECTO: LIQUIDO, COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFANATO DE SODIO,
ALCOOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME, CORANTE E AGUA,
FRAGANCIA: N/D, APLICACAO: MULTIUSO, APRESENTACAO: FLIP-TOP -
ID:88542 - Código do Item:7930.042.0006

Data: 09/10/2019 10:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: PE 002/19

Lote/Item: 1/11

Ata: Link Ata

Fonte: www.compras.rj.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.039.914/0001-12
* VENCEDOR *

ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME R$ 3,20

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

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R MARQUES DE CAXIAS, 271 TAINARA (21) 2223-0941 alnettocomercial@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais R$ 2,74

Órgão: EEFM TELINA MATOS PIRES

Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Data: 12/03/2020 12:00

Modalidade: DISPENSA (ART. 24, INCISO II)
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Descrição: LIMPADOR MULTIUSO - LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO,
COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE 500.0
MILILITRO Obs: Fornecer produto com qualidade igual ou superior aos produtos
das marca Veja, Uau e Bom Bril .

S R P : NÃO

Identif icação: 202002973

Lote/Item: 1/18

Ata: Link Ata

Fonte: www.seplag.ce.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: RECIPIENTE 500.0 MILILITRO

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

01.295.204/0001-60 ALFA COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME R$ 1,53

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

Endereço: Telefone:
AV CASTELO DE CASTRO, 1607 (85) 3269-7694

25.179.741/0001-02
* VENCEDOR *

EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME R$ 1,55

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

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R JOSE JUAREZ, 34 FELIPE (85) 98868-9532 expdistribuidora@gmail.com

30.962.920/0001-51 LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS R$ 1,70

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

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA CARLOS CHAGAS, 901 (85) 3483-7668 meire.com2@gmail.com

21.890.758/0001-12 A C FARIAS EVANGELISTA VARIEDADES - ME R$ 1,90

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

Endereço: Telefone: Emai l :
R CORONEL JAIME ROLEMBERG, 414 (85) 03295-4135 JESCONTABIL@HOTMAIL.COM

20.365.863/0001-70 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 2,30

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

Endereço: Telefone:
R JOAO TOME, 486 (85) 3017-4769

19.932.867/0001-03 VJ SILVA VARIEDADES LTDA ME R$ 2,30

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

Endereço: Telefone: Emai l :
R BIBIO FROTA, 116 (85) 8678-4810 vjsilva.contato@gmail.com

13.559.072/0001-15 J E CAVALCANTE PRATA ME R$ 5,00

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

Endereço: Telefone:
RUA CORONEL AFRO CAMPOS, 369 (85) 3341-1080

34.273.455/0001-00 ANTONIO MILLA BEZERRA ROMÃO 01096533359 R$ 5,65
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

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

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA COIMBRA, 168 (85) 9914-9230 millerromao@gmail.com

Item 4: LUVA descartável R$ 20,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 20,83

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM/PE

Objeto: Contratação da aquisição de material de consumo para uso nos serviços
públicos de saúde disponibilizados no âmbito de aplicação de Recursos
Financeiros transferidos ao Município por força de Emenda Parlamentar ao
Orçamento Geral da União número 36000.1806472/01-800..

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO GRANDE,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PÓ, COR COM COR, TIPO AMBIDESTRA,
TIPO USO DESCARTÁVEL

Data: 11/03/2020 08:43

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:112020 / UASG:982453

Lote/Item: /46

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 24

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.210.219/0001-90
* VENCEDOR *

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA R$ 20,83

Marca: TALGE                                            
Fabricante:  TALGE                                            
Modelo :  - 
Descrição:  LUVAS DE PROCEDIMENTO G - CAIXA C/ 100 UNI                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AVENIDA SEVERINO CORDEIRO, 402 PAULO JOSÉ (83) 3531-3217 dentalcajazeiras@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 19,59

Órgão: Fundação Hemocentro de Brasilia

Objeto: Aquisição de MATERIAIS TÉCNICOS, por Registro de Preços. Item 1 EQUIPO
SIMPLES TIPO GRAVITACIONAL; Item 2 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ -
TAMANHO PP ; Item 3 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ - TAMANHO P'; Item
4 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ - TAMANHO M'; Item 5 LUVA DE
PROCEDIMENTO SEM PÓ - TAMANHO G'; Item 6 PLACA PARA PCR; Item 7
PONTEIRA 1000 L SEM FILTRO; Item 8 MÁSCARA DESCARTÁVEL; Item 9 -
LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS..

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E
UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO
AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO,
FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Data: 06/03/2020 15:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:82020 / UASG:926334

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.400

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Quantidade Descrição Observação

1.450 Caixas LUVA descartável, não cirúrgica, feitas em látex (borracha natural), hipoalergênica, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó
bioabsorvível, punhos com bainha, tamanho M ou G, acondicionamento obrigatório em caixas de 50 pares. Fornecidas obrigatori
amente em caixas de papelão. Validade mínima de 36 meses a partir da data de entrega.
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32.708.161/0001-20
* VENCEDOR *

PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI R$ 19,59

Marca: NUGARD                                            
Fabricante:  NUGARD                                            
Modelo :  NUGARD 
Descrição:  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, APRESENTAÇÃO ATÓXIC
A, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO                                    

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 19,59

Órgão: Fundação Hemocentro de Brasilia

Objeto: Aquisição de MATERIAIS TÉCNICOS, por Registro de Preços. Item 1 EQUIPO
SIMPLES TIPO GRAVITACIONAL; Item 2 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ -
TAMANHO PP ; Item 3 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ - TAMANHO P'; Item
4 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ - TAMANHO M'; Item 5 LUVA DE
PROCEDIMENTO SEM PÓ - TAMANHO G'; Item 6 PLACA PARA PCR; Item 7
PONTEIRA 1000 L SEM FILTRO; Item 8 MÁSCARA DESCARTÁVEL; Item 9 -
LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS..

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO
DESCARTÁVEL

Data: 06/03/2020 15:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:82020 / UASG:926334

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.860

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.708.161/0001-20
* VENCEDOR *

PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI R$ 19,59

Marca: NUGARD                                            
Fabricante:  NUGARD                                            
Modelo :  NUGARD 
Descrição:  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, TIPO AMBIDESTRA, TI
PO USO DESCARTÁVEL                                    

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 20,00

Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Roraima

Objeto: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para aquisição
parcelada de bens de consumo (materiais de limpeza), para atender as
demandas da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima e Cartórios
Eleitorais, conforme especificações e obrigações constantes do Anexo I do
Edital..

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E
UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO
AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO,
FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Data: 09/03/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:70028

Lote/Item: /17

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : RR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.685.818/0001-04
* VENCEDOR *

DEUSIMAR MONTEIRO DE SOUZA - ME R$ 20,00

Marca: volk                                            
Fabricante:  volk                                            
Modelo :  volk 
Descrição:  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, APRESENTAÇÃO ATÓXIC
A, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: Telefone: Emai l :
R PAPA PAULO VI, 419 (92) 9274-5207 / (92) 8179-2009 controleassessoria@outlook.com
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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 abril de 2020.
Senhora Secretária Substituta,
 
Retornam os autos para ajuste da aquisição de material

de consumo necessário para atender as demandas das eleições
2020, conforme quantidades e especificações descritas no termo de
referência e seu anexo único, ajustados eventos 0676152 e 0676251 .

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, despacho GSAD
evento 0680868 , para ajustes necessários para adequação ao TR
atualizado.

 
Feito ampla pesquisa de valores praticados em sitios

eletrônicos especializados, considerando o aumento notório em razão
da pandemia que se instalou , e comparados também aos valores
praticados no banco de preços que tem por base em procedimentos
governamentais recentes , chegamos ao relatório estimativo de
preços 0681554, e valor global para a contratação de R$395.443,00
(trezentos e noventa e cinco mil quatrocentos e quarenta e três reais)
.

Catmats para os itens:
Item 01 - 429225;
Item 02 - 448055;
Item 03 -368775 ;
Item 04 - 458757 ;
Sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de

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

 
À deliberação superior.
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 06/04/2020, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0681556 e o código CRC 6755D6FE.

0008805-71.2019.6.02.8000 0681556v1
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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 abril de 2020.
À SLC.
Para elaboração da minuta do edital.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 07/04/2020, às 08:51, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0681630 e o código CRC FB5D6CDA.

0008805-71.2019.6.02.8000 0681630v1
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                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200  
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0008805-71.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: XX horas 
 

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

 

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

 

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

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
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3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

declarações:  

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  
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f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
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5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I;  

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

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 
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7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 
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7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

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

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

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

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  
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8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
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9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

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

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 
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de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 
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sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total do item ofertado. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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

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

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 
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do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 
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14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

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

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

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

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, 
após o recebimento provisório, será de 02 (dois) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
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16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

17.4.2. Poderão ser aplicadas a penalidade de  suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
17.5.         As sanções previstas neste edital  poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
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17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
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18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167864, 
Natureza da Despesa n° 339030 (Material de Consumo). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 

 
a) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo 

estabelecidos; 
 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, 
quando solicitados pela licitante vencedora; 
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22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. São obrigações da contratada: 
 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o 
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

 

b) Substituir,  às  suas  expensas,  as  divergências  eventualmente  
encontradas,  no  prazo  máximo     de 03 dias úteis; 

 

c) Entregar o material/produto obrigatoriamente acondicionado em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de 
fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte 
da empresa fornecedora. 

 

d) Entregar o material com embalagens contendo todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas 
por órgãos oficiais competentes; 

 

e) entregar os materiais contendo em cada embalagem impressa, conforme o 
caso, as seguintes informações: 

 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 
e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 
e.4)  número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 
 

f) entregar os produtos  com embalagens de acordo com a legislação vigente; 
 
g) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 
 
h) Considerar válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
g) Encaminhar seus dados bancários na Nota Fiscal. 
 

 
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

23.1.  Os matérias devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material 

reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o art. 5º, incisos I 

s IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19  de janeiro de 2010 - MPOG. 
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24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

24.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
24.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
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24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A -  Descrição dos Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

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

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 

 
 

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

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO – Aquisição de Material de consumo - serviços auxiliares - limpeza , 
conforme especificado em QUADRO ANEXO, visando atender às Unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades para atender as 
demandas deste tribunal, em virtude da Eleição 2020. 

 

1.1- A presente aquisição faz parte do planejamento de aquisições, por serem itens 
essenciais de higiene, e deve ocorrer através de pregão eletrônico, por item, com 

aquisição imediata. A despesa está prevista no PAC 2020 - ELEIÇÕES, MATERIAL 
DE CONSUMO - serviços auxiliares - limpeza (0633251) 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

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

 

2.2-  Substituir,  às  suas  expensas,  as  divergências  eventualmente  encontradas,  no  
prazo  máximo  de   03 (TRÊS) dias úteis. 

 

2.3- Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, 
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha 
de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da 
empresa fornecedora. 

 

2.3.1- As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de 
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes 
e deverão estar de acordo com a legislação vigente. 

 

2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 

informações: 

 

2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

 

2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
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2.3.2.3- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

 

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

 

2.5- Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

 

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

3.1- O Prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da 
Nota de Empenho encaminhada por correio eletrônico (e–mail). 

 

3.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à 
Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no 
horário das 08 às 18 horas, de segunda a quinta, e entre 8 e 16 horas às sextas–feiras. 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até 2 (DOIS) dias úteis após o 
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste 
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento. 

 

5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

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

 

5.1- 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em 
atraso, limitada a incidência a 5 (CINCO) 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 no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

 

5.2- 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso 
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 (CINCO) dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada 
inexecução parcial do contrato. 

 

5.3- 7,50% 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 
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superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido no item 5.2. 

5.4- 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 

8.666/1993. 

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. 

6. PAGAMENTO 
 

6.1- O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 

 

6.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

 

6.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 

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

 

6.5- 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. 

 

6.6- 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; 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0682112)         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 128



                                                              

                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 
 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 

7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 
 

7.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será 
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado. 

 

7.1.1- O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja em labor à 
época do recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por unidade 
competente, se necessário. 

 

7.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias 
e/ou convenientes. 

 

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE –  
 

Os materiais devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 
atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de 

Seção, em 20/01/2020, às 19:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DE ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, 

Chefe de Seção, em 05/04/2020, às 21:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

ITEM 

 

MATERIAL/REFERÊNCIA 
Unidade  Quantidade  

Valor Unitário 
 

Valor total 

 

 

1 

 

ÁLCOOL  etílico  hidratado,  em  GEL,  

concentração  mínima  70%  INPM,  70%  GL 
neutro, transparente. Produto em frascos de 500gr, 
indicando registro do item no Ministério da Saúde e 
número de telefone para atendimento ao consumidor 
(SAC).  Acondicionamento obrigatório em caixas de 
papelão, contendo identificação do fabricante. Validade 
mínima de 18 meses a partir da data de entrega. 

Unidade 17.000  

 

UNIDADE 

 

 

165.580,00 

 

 

2 

 

LENÇO UMEDECIDO (no mínimo, 400 unidades). 
elaborado com ingredientes não- alcoólicos, em tecido 
não tecido (TNT), na cor branca, com dimensões de 20 
cm x 12cm (variação tolerada de até 2cm nestas 
medidas), fragrância suave, dermatologicamente 
testado. Registro obrigatório no Ministério da Saúde. 

Validade mínima de 11 meses a  partir da data de 

entrega. 

Unidade 7.700  

 

UNIDADE 

 

 

196.735,00 

 

 

 
3 

 

LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 
acondicionado em embalagem plástica. Com tampa 
flip-top e bico pulverizador. Princípio ativo: Alquil (ou 
dodecil) benzeno sulfonato de sódio linear. Com 
tensoativo biodegradável. Para limpeza de superfícies 
em geral. Ação esperada: desengordurante, 
desincrustante e aromatizante. Deve possuir aroma 
agradável, ser inócuo à pele,
 apresentando completa
 solubilidade em água. Validade 

mínima de 30 meses a partir da data de entrega. 

Unidade 1.200  

 

 

UNIDADE 

 

 

 
4.128,00 

 

 

 
4 

 

LUVA descartável, não cirúrgica, feitas em látex 
(borracha natural), hipoalergênica, superfície lisa, 

ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível, punhos 
com bainha, tamanho M ou G, acondicionamento 

obrigatório em caixas de 50 pares. Fornecidas 
obrigatoriamente em caixas de papelão. Validade 
mínima de 36 meses a partir da data de entrega. 

Caixa 1.450  

 

 

CAIXA 

 

 

 
29.000,00 
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ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2020.

À SAD

Senhora Secretária substituta,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a aquisição de material de
limpeza para as eleições.

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

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

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).

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

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

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

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

No item 8 do termo de refência foram exluídas às exigências relativas a papel higiênico
e papel toalha.
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Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 07/04/2020, às 12:09, 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
0682114 e o código CRC 070CD6DE.

0008805-71.2019.6.02.8000 0682114v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200  
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0008805-71.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: XX horas 
 

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

 

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

 

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

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
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3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

declarações:  

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  
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f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
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5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I;  

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

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 
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7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 
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7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

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

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

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

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  
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8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
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9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

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

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 
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de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 
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sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total do item ofertado. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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

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

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

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0682236)         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 150



                                                              

                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 
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14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

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

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

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

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, 
após o recebimento provisório, será de 02 (dois) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
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16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 03 (três) dias 
úteis, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

17.4.2. Poderão ser aplicadas a penalidade de  suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
17.5.         As sanções previstas neste edital  poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
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17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
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18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167864, 
Natureza da Despesa n° 339030 (Material de Consumo). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 

 
a) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo 

estabelecidos; 
 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, 
quando solicitados pela licitante vencedora; 
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22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. São obrigações da contratada: 
 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o 
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

 

b) Substituir,  às  suas  expensas,  as  divergências  eventualmente  
encontradas,  no  prazo  máximo     de 03 (três) dias úteis; 

 

c) Entregar o material/produto obrigatoriamente acondicionado em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de 
fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte 
da empresa fornecedora. 

 

d) Entregar o material com embalagens contendo todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas 
por órgãos oficiais competentes; 

 

e) entregar os materiais contendo em cada embalagem impressa, conforme o 
caso, as seguintes informações: 

 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 
e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 
e.4)  número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 
 

f) entregar os produtos  com embalagens de acordo com a legislação vigente; 
 
g) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 
 
h) Considerar válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
g) Encaminhar seus dados bancários na Nota Fiscal. 
 

 
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 

23.1.  Os matérias devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material 

reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o art. 5º, incisos I 

s IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19  de janeiro de 2010 - MPOG. 
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24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

24.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
24.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
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24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A -  Descrição dos Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

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

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 

 
 

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

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO – Aquisição de Material de consumo - serviços auxiliares - limpeza , 
conforme especificado em QUADRO ANEXO, visando atender às Unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades para atender as 
demandas deste tribunal, em virtude da Eleição 2020. 

 

1.1- A presente aquisição faz parte do planejamento de aquisições, por serem itens 
essenciais de higiene, e deve ocorrer através de pregão eletrônico, por item, com 

aquisição imediata. A despesa está prevista no PAC 2020 - ELEIÇÕES, MATERIAL 
DE CONSUMO - serviços auxiliares - limpeza (0633251) 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

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

 

2.2-  Substituir,  às  suas  expensas,  as  divergências  eventualmente  encontradas,  no  
prazo  máximo  de   03 (TRÊS) dias úteis. 

 

2.3- Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, 
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha 
de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da 
empresa fornecedora. 

 

2.3.1- As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de 
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes 
e deverão estar de acordo com a legislação vigente. 

 

2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 

informações: 

 

2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

 

2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
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2.3.2.3- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

 

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

 

2.5- Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

 

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

3.1- O Prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da 
Nota de Empenho encaminhada por correio eletrônico (e–mail). 

 

3.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à 
Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no 
horário das 08 às 18 horas, de segunda a quinta, e entre 8 e 16 horas às sextas–feiras. 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até 2 (DOIS) dias úteis após o 
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste 
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento. 

 

5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

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

 

5.1- 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em 
atraso, limitada a incidência a 5 (CINCO) 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 no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

 

5.2- 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso 
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 (CINCO) dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada 
inexecução parcial do contrato. 

 

5.3- 7,50% 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 
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superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido no item 5.2. 

5.4- 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 

8.666/1993. 

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. 

6. PAGAMENTO 
 

6.1- O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 

 

6.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

 

6.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 

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

 

6.5- 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. 

 

6.6- 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)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 
 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 

7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 
 

7.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será 
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado. 

 

7.1.1- O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja em labor à 
época do recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por unidade 
competente, se necessário. 

 

7.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias 
e/ou convenientes. 

 

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE –  
 

Os materiais devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 
atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de 

Seção, em 20/01/2020, às 19:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0682236)         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 163



                                                              

                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0682236)         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 164



                                                              

                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DE ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, 

Chefe de Seção, em 05/04/2020, às 21:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

ITEM 

 

MATERIAL/REFERÊNCIA 
Unidade  Quantidade  

Valor Unitário 
 

Valor total 

 

 

1 

 

ÁLCOOL  etílico  hidratado,  em  GEL,  

concentração  mínima  70%  INPM,  70%  GL 
neutro, transparente. Produto em frascos de 500gr, 
indicando registro do item no Ministério da Saúde e 
número de telefone para atendimento ao consumidor 
(SAC).  Acondicionamento obrigatório em caixas de 
papelão, contendo identificação do fabricante. Validade 
mínima de 18 meses a partir da data de entrega. 

Unidade 17.000  

 

UNIDADE 

 

 

165.580,00 

 

 

2 

 

LENÇO UMEDECIDO (no mínimo, 400 unidades). 
elaborado com ingredientes não- alcoólicos, em tecido 
não tecido (TNT), na cor branca, com dimensões de 20 
cm x 12cm (variação tolerada de até 2cm nestas 
medidas), fragrância suave, dermatologicamente 
testado. Registro obrigatório no Ministério da Saúde. 

Validade mínima de 11 meses a  partir da data de 

entrega. 

Unidade 7.700  

 

UNIDADE 

 

 

196.735,00 

 

 

 
3 

 

LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 
acondicionado em embalagem plástica. Com tampa 
flip-top e bico pulverizador. Princípio ativo: Alquil (ou 
dodecil) benzeno sulfonato de sódio linear. Com 
tensoativo biodegradável. Para limpeza de superfícies 
em geral. Ação esperada: desengordurante, 
desincrustante e aromatizante. Deve possuir aroma 
agradável, ser inócuo à pele,
 apresentando completa
 solubilidade em água. Validade 

mínima de 30 meses a partir da data de entrega. 

Unidade 1.200  

 

 

UNIDADE 

 

 

 
4.128,00 

 

 

 
4 

 

LUVA descartável, não cirúrgica, feitas em látex 
(borracha natural), hipoalergênica, superfície lisa, 

ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível, punhos 
com bainha, tamanho M ou G, acondicionamento 

obrigatório em caixas de 50 pares. Fornecidas 
obrigatoriamente em caixas de papelão. Validade 
mínima de 36 meses a partir da data de entrega. 

Caixa 1.450  

 

 

CAIXA 

 

 

 
29.000,00 
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ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2020.
Tendo em vista o expressivo valor estimado para a

aquisição (docs. 0681554 e 0681556), solicito à COFIN
informar, dentre os itens indicados no quadro de
evento SEI 0676251, considerando as atuais disponibilidades
orçamentárias, aqueles aptos a atender à demanda prevista
nestes autos. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/04/2020, 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
0683152 e o código CRC C6BFF00B.

0008805-71.2019.6.02.8000 0683152v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de abril de 2020.
À GSAD (c/c p SGO p ciência),
Sr. Secretário,
Como já afirmado em diversas oportunidades, com

a implantação do novo SIGEPRO WEB, o controle
orçamentário da despesa efetuada por essa COFIN dá-se em
nível de despesa agregada e unidade gestora de recursos
(UGR).

Dessa forma, a indicação de disponibilidade de 
fonte orçamentária com o controle em nível macro é
extremamente arriscado, visto que, ao longo do exercício, 
as demandas contratuais já estipuladas em planos de
contratações, podem ser efetivadas até o prazo limite disposto
em normativo deste Tribunal.

Registro que esta COFIN, como unidade
orçamentária e financeira, faz esse acompanhamento em nível
macro e tem condições de afirmar aquelas despesas que
possuem baixa execução, indicando potenciais caminhos para
o remanejamento de verbas orçamentárias. De qualquer forma
essa "potencial" disponibilidade deve ser
indicada/homologada pela unidade responsável pela execução
daquele orçamento, pois como já dito, podemos ter
sazonalidades de contratações, processos em instução etc.

Diante do exposto, e visando auxiliar essa
Secretaria juntamos aos autos relatório de acompanhamento
orçamentário das unidades (0690372),  com a posição de
22.04.20, sinalizando as seguintes despesas agregadas,
vinculadas à SAD,  para análise:

a) Limpeza e Conservação;
b) Manutenção Predial;
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c) Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;
Ainda é possível, sendo de interesse da Alta

Administração, a consulta às demais unidades vinculadas a
outras Secretárias para possíveis remanejamentos.

Por fim, informo que esta COFIN vem monitorando
as sobras orçamentárias detectadas e já disponibilizando para
utilização em outros gastos não programados ou programados
a menor, entretanto atualmente não temos disponibilidade de
recursos.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/04/2020, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0690265 e o código CRC 65B62459.

0008805-71.2019.6.02.8000 0690265v1
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RELATORIO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA - POSIÇÃO 22.04.2020

UNIDADE ADMINISTRATIVA DESPESA AGREGADA

CREDITO DISPONIVEL
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A 

EMPENHAR DESPESAS EMPENHADAS

APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E 
OPERACIONAL

0,00 0,00 7.200,00

MANUT E CONSERV DE MAQ, EQUIP, E BENS 
MOVEIS

3.600,00

MAT. DE CONSUMO MEDICOS E 
ODONTOLOGICOS

20.600,00

LIMPEZA E CONSERVACAO 1.825,20 2.174,80

AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE

800,00

Total 26.825,20 0,00 9.374,80

APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E 
OPERACIONAL

0,00

ESTAGIARIOS 6.924,79 199.990,73

SERVICOS JUDICIARIOS 0,00 100.000,00

PASSAGENS E LOCOMOCAO PARA SERVIDORES 27.291,38 86.637,42

CAPACITACAO DE REC. HUMANOS - PAC - 
TRE/AL

149.979,38 0,00 204.190,62

UGR - ASSESS. ASSIST. MED. E ODONT. DO TRE-AL

UGR - COORD. DE DESENV. DO TRE-AL
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RELATORIO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA - POSIÇÃO 22.04.2020

UNIDADE ADMINISTRATIVA DESPESA AGREGADA

CREDITO DISPONIVEL
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A 

EMPENHAR DESPESAS EMPENHADAS

AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE

0,00

Total 184.195,55 0,00 590.818,77

ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL 47.022,00 5.757,00 39.460,00

CAPACITACAO DE REC. HUMANOS - EJE - 
TRE/AL

49.712,00 92.952,00

Total 96.734,00 5.757,00 132.412,00

APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E 
OPERACIONAL

375.166,42 0,00 1.556.930,41

DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES 0,00 208.840,00

LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIP. E BENS 
MOVEIS

13.814,00 10.098,00

MANUTENCAO E LEGALIZACAO DE VEICULOS 481,00 150.227,14 4.135,64

UGR - ESCOLA JUD. ELEITORAL DE ALAGOAS
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RELATORIO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA - POSIÇÃO 22.04.2020

UNIDADE ADMINISTRATIVA DESPESA AGREGADA

CREDITO DISPONIVEL
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A 

EMPENHAR DESPESAS EMPENHADAS

MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVICOS 
AUXILIARES

0,00 0,00 155.349,66

PASSAGENS E LOCOMOCAO PARA SERVIDORES 0,00 328,00

SEGUROS 0,00 10.556,30 9.600,00

AGUA E ESGOTO 0,00 144.024,58

ENERGIA ELETRICA 0,00 970.468,00

LIMPEZA E CONSERVACAO 374.546,76 0,00 296.416,24

LOCACAO DE IMOVEIS 3.035,20 0,00 2.378.561,24

VIGILANCIA OSTENSIVA 105.540,13 1.114.336,87

Total 872.583,51 160.783,44 6.849.088,64

MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVICOS 
AUXILIARES

22.458,92 149.114,42 19.111,08

MATERIAIS DE EXPEDIENTE 74.273,15 3.007,85

MAT. DE CONSUMO PARA MANUTENCOES 
DIVERSAS

6.480,00

UGR - SECAO DE ADM. PRED. VEIC. DO TRE-AL

UGR - SECAO DE ALMOXARIFADO DO TRE-AL
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RELATORIO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA - POSIÇÃO 22.04.2020

UNIDADE ADMINISTRATIVA DESPESA AGREGADA

CREDITO DISPONIVEL
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A 

EMPENHAR DESPESAS EMPENHADAS

MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC 25.702,50 11.753,50

Total 128.914,57 149.114,42 33.872,43

ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 74.282,00

MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE 3.332,27 3.010,73

Total 3.332,27 0,00 77.292,73

MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 888,86

EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 650,00

MOVEIS 46.498,36 5.501,64

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E 
EQUIPAMENTOS

18.014,83 5.011,00

Total 65.163,19 0,00 11.401,50

ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES 8.310,00

DIVULGACAO INSTITUCIONAL 2.668,48 0,00 1.819,52

Total 10.978,48 0,00 1.819,52

SEM INFORMACAO 0,00

UGR - SECAO DE BIBL. EDIT. ARQUIV DO TRE-AL

UGR - SECAO DE PATRIMONIO DO TRE-AL

UGR - SECAO DE LICIT. E CONTRATO DO TRE-AL
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RELATORIO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA - POSIÇÃO 22.04.2020

UNIDADE ADMINISTRATIVA DESPESA AGREGADA

CREDITO DISPONIVEL
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A 

EMPENHAR DESPESAS EMPENHADAS

APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E 
OPERACIONAL

3.429,97 14.374,03

MANUT E CONSERV DE MAQ, EQUIP, E BENS 
MOVEIS

11.668,35 0,00 25.849,68

MAT. DE CONSUMO PARA MANUTENCOES 
DIVERSAS

14.484,87 52.800,03 17.394,01

AQUISICAO TERRENO CONTIGUO A SEDE TRE-AL 0,00 180.000,00

MANUTENCAO PREDIAL 114.004,98 0,00 59.918,02

REFORMAS DE PEQUENO VULTO 271.452,48

Total 415.040,65 232.800,03 117.535,74

APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E 
OPERACIONAL

0,00 0,00 2.000,00

LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIP. E BENS 
MOVEIS

35.216,60 32.719,40

SERVICOS DE LOGISTICA 20.630,33 60.666,67

TELEFONIA FIXA 10.111,49 0,00 82.385,51

UGR - SECAO DE GESTAO DE CONTRATOS DO TRE-AL

UGR - SECAO DE MANUT. E REPAROS DO TRE-AL
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RELATORIO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA - POSIÇÃO 22.04.2020

UNIDADE ADMINISTRATIVA DESPESA AGREGADA

CREDITO DISPONIVEL
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A 

EMPENHAR DESPESAS EMPENHADAS

COMUNICACAO E REDES DE DADOS 10,00 30.667,00

Total 65.968,42 0,00 208.438,58

EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E 
COMUNICACAO

634.198,00 13.740,00

AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE

0,00 4.279,17 15.802,00

APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC 454.049,54 5.893,33

COMUNICACAO E REDES DE DADOS 139.985,26 1.160.209,74

MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS DE TIC 254.400,05 15.599,95

MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE 460.000,00

MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC 0,00 0,00

Total 1.942.632,85 10.172,50 1.205.351,69

UGR - SECRET. TECN.DA INFORMACAO DO TRE-AL
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RELATORIO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA - POSIÇÃO 22.04.2020

UNIDADE ADMINISTRATIVA DESPESA AGREGADA

CREDITO DISPONIVEL
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A 

EMPENHAR DESPESAS EMPENHADAS

APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E 
OPERACIONAL

2.048,00 0,00 1.520,00

Total 2.048,00 0,00 1.520,00

SEM INFORMACAO 0,06

Total 0,06

Total 3.814.416,75 558.627,39 9.238.926,40

UGR - SECRET.DE ADMINISTRACAO DO TRE-AL

UGR - COORD. ORCAMENT. E FINANC DO TRE-AL
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2020.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Por equívoco, constou, em nosso Despacho

GSAD 0683152, referência ao quadro de evento 0676251 sem
indicar a quais itens de despesa nos referíamos. 

Para corrigir o equívoco, destaco que a referência é
quanto ao doc. 0540468 (PA SEI 0009992-51.2018.6.02.8000),
porquanto nossa solicitação diz respeito ao aglomerado de
gastos  indicados nesse quadro e que tratam das despesas da
Ação Pleitos Eleitorais.

A razão de solicitarmos o apoio dessa
Unidade deve-se à necessidade de se resgatar o histórico da
proposta de Pleitos Eleitorais, no sentido de buscarmos
alternativas à contemplação da despesa estimada nestes autos
para aquisição de material de limpeza que será utilizados nas
próximas eleições (doc. 0676251), dada a natureza sintética
do referido quadro (doc. 0540468) e os expressivos valores
estimados.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/04/2020, às 00:25, 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
0690725 e o código CRC 550C3C57.

0008805-71.2019.6.02.8000 0690725v1
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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 abril de 2020.
À SGO,
Diante das informações complementares no

despacho GSAD (0600725), encaminho os autos eletrônicos
para análise e manifestação.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/04/2020, às 21:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0692861 e o código CRC 92F6942A.

0008805-71.2019.6.02.8000 0692861v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2020.
À COFIN
 
Sr. Coordenador,
 
1. Tratam os autos de aquisição de material de

limpeza para as Eleições 2020.
 
2. Desde a implantação do sistema SIGEPRO-Web,

os relatórios emitidos referentes a LOA, seja Pleitos ou
Orçamento Ordinário, apenas trazem informações na forma
abaixo para a aba "Itens de Despesa", a mais detalhada:

UA Despesa
Agregada

Natureza
Despesa

Detalhada
Item Plano

Interno Proposta

SEALMOX

ADICIONAL DE
MATERIAIS
PARA
SERVIÇOS
AUXILIARES

33.90.30.22 -
MATERIAL DE
LIMPEZA E
PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃO

33.90.30.22.0011 -
MATERIAL DE
LIMPEZA E
PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃO

FUN
MATAUX

 R$
142.624,00

 3. Observe-se que, em relação ao antigo sistema,
não há mais a descrição de quais elementos fazem parte deste
item (ex.: papel toalha, detergente, etc.), impossibilitando à
SGO um controle mais e detalhado.

 
4. Após os ajustes ao pré-limite do TSE, no qual

foram cortados R$ 44.376,00, restaram planejados para a
SEALMOX o montante de R$ 142.624,00 para aquisição
de material de limpeza e produtos de higienização,
cabendo à unidade sua distribuição entre os produtos a serem
adquiridos.

 
5. A partir de nossas planilhas de controle interno,

observamos não ter ocorrido remanejamento neste
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planejamento da SEALMOX, estando todo o valor acima
mencionado disponível (ver anexo 0698220 - atualizadas com
dados até 04/05/20). Ressalvando que o controle atualmente é
feito por plano interno e UGR, assim o saldo de R$
140.044,00 deve-se a déficit em outra contratação.

 
7. Ocorre que a cotação inicial apresentada no

Despacho SEIC (0681556), tem como valor global o montante
de R$ 395.443,00, o que exigiria um remanejamento de R$
252.819,00 a ser indicado pela pela SAD, vez que excede o
saldo atual da SEALMOX, ou ainda ser estudada a redução do
quatitativo ou mesmo um corte parcial de itens.

 
8. Por fim, informamos que, até o fechamento deste

despacho, há no crédito disponível do orçamento de Pleitos o
total de R$ 14.825,56.

 
 Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 05/05/2020, 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
0697340 e o código CRC 5A7B0292.

0008805-71.2019.6.02.8000 0697340v1
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas DADOS TG até 20/05/2018 às 24:00hs (ATUALIZAR APÒS COLAGEM DO TG). Atualizado manualmente até 17:14 de 23/Set
Coordenadoria Orçamentária e Financeira - Seção de Planejamento Orçamentário PTRES 107671 F 300 1º turno (liberarado) 0,00 Verificação (tem que ser  zero)
Lei Orçamentária Anual 2020 - Pleitos Eleitorais PTRES 126853 F 300 0,00 40.873,78
Comparativo Planejamento (SIGEPRO) x Execução (NE + PE). 2º turno (liberado) 0,00 0,00
R = Remanejamento [número na coluna "Observação" representa a ordem das observações. Aderência projetada (%) [Observação: leva em conta NE] #REF! 0,00

Aderência projetada (%) [Observação: leva em conta NE e PE] #REF! #DIV/0!
Detalhamento geral por Categoria de Programação 40.873,78-            Sobra orçamentária confirmada(destaque emAZUL) (A) 0,00 Total (A+B)

Déficit orçamentário (B) (destaque emvermelho) 0,00 -                                                                                
Valor a ser liberado pelo TSE quando confirmado o 2º turno 819.084,00            574.963,00                  574.963,00                                                             

PI Descrição
Planejado+Supl -

SIGEPRO (a)
Pré-Empenhado        

(b)
Saldo Empenhado                

(c)
Saldo planejado                             

(d) = (a-b-c)
Remanejamento (e)

Saldos após 
remanejamento  (f) = 

(d+e)
Remanejamentos (n.º)

CAR OFIJUS OFICIAIS DE JUSTIÇA 118.291,70 0,00 118.291,70 0,00 0,00 0,00
DIP SERVIC SERVIÇOS PARA DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS 430,36 0,00 0,00 430,36 0,00 430,36
DIV MATER MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 52.608,00 101.879,03 0,00 -49.271,03 49.271,03 0,00 2+
DIV PUBLIC PUBLICAÇÕES 12.700,00 0,00 0,00 12.700,00 -11.500,00 1.200,00 1-
DIV SERVIC1 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO 1º TURNO 34.532,00 0,00 0,00 34.532,00 0,00 34.532,00
DIV SERVIC2 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO 2º TURNO 3.453,00 0,00 0,00 3.453,00 0,00 3.453,00
FUN AGUA ADICIONAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 47.942,00 0,00 0,00 47.942,00 0,00 47.942,00

FUN ALIMEN1 ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 1º TURNO 17.920,00 34.275,00 0,00 -16.355,00 16.355,00 0,00 3+; 9+

FUN ALIMEN2 ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 2º TURNO 24.080,00 0,00 0,00 24.080,00 0,00 24.080,00
FUN APOIO ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 439.589,00 0,00 63.961,07 375.627,93 0,00 375.627,93

FUN DIARIA1 ADICIONAL DE DIÁRIAS 1º TURNO 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00
FUN DIARIA2 ADICIONAL DE DIÁRIAS 2º TURNO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
FUN ENERGI ADICIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 135.565,00 0,00 0,00 135.565,00 -49.380,92 86.184,08 4-; 5-; 7-; 8-; 10+; 
FUN LIMPEZ ADICIONAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10.275,00 0,00 0,00 10.275,00 0,00 10.275,00

FUN LOCMAQ1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 1º TURNO 35.323,00 0,00 5.200,00 30.123,00 0,00 30.123,00
FUN LOCMAQ2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 2º TURNO 10.483,00 0,00 0,00 10.483,00 0,00 10.483,00
FUN LOCVEI1 ADICIONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1º TURNO 548.294,00 25.460,00 0,00 522.834,00 0,00 522.834,00

FUN LOCVEI2 ADICIONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 2º TURNO 166.483,00 0,00 0,00 166.483,00 0,00 166.483,00

FUN LOGIST ADICIONAL DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA 141.776,94 0,00 0,00 141.776,94 0,00 141.776,94

FUN MATAUX ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES 205.781,00 36.864,00 31.255,56 137.661,44 2.382,56 140.044,00 6+; 5+
FUN MATEXP ADICIONAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 95.570,00 138.110,68 0,00 -42.540,68 42.540,68 0,00 4+; 10-
FUN PASSAG1 ADICIONAL DE PASSAGENS 1º TURNO 37.400,00 37.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUN PASSAG2 ADICIONAL DE PASSAGENS 2º TURNO 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 6.600,00
FUN TELEFO ADICIONAL DE TELEFONIA 30.195,00 34.602,68 0,00 -4.407,68 4.407,68 0,00 8+

IES APOIO ADICIONAL DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC 215.180,00 0,00 0,00 215.180,00 0,00 215.180,00
IES MATCON ADICIONAL DE MATERIAL DE CONSUMO 33.990,00 0,00 0,00 33.990,00 0,00 33.990,00
LVO REPADA REPAROS E ADAPTAÇÕES DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E APURAÇÃO 157.774,00 91.310,50 0,00 66.463,50 0,00 66.463,50
MAT AQUOUT AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 87.360,00 0,00 0,00 87.360,00 0,00 87.360,00
MAT LOGIST1 SERVS DE LOGÍSTICA P/ MAT DE VOTAÇÃO, APURAÇÃO E JUST 1º TUR 41.376,00 0,00 0,00 41.376,00 0,00 41.376,00
MAT LOGIST2 SERVS DE LOGÍSTICA P/ MAT DE VOTAÇÃO, APURAÇÃO E JUST 2º TUR 12.978,00 0,00 0,00 12.978,00 0,00 12.978,00
MAT SERIMP SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA 86.752,00 23.854,88 0,00 62.897,12 0,00 62.897,12

MES ALIMEN1 FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS E ESCRUTINADORES 1º TURNO 1.212.300,00 72.602,40 0,00 1.139.697,60 -56.126,03
1.083.571,57

2-; 9-

MES ALIMEN2 FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS E ESCRUTINADORES 2º TURNO 378.900,00 0,00 0,00 378.900,00 0,00
378.900,00

SEG AUDIT1 AUDITORIA 1º TURNO 5.500,00 0,00 7.550,00 -2.050,00 2.050,00 0,00 7+
SEG AUDIT2 AUDITORIA 2º TURNO 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
UEL APOIO APOIO OPERACIONAL - URNAS ELETRÔNICAS 1.066.180,00 0,00 0,00 1.066.180,00 0,00 1.066.180,00

UEL MATCON MATERIAL DE CONSUMO PARA URNAS ELETRONICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UEL TRANSP1 TRANSPORTE DE URNAS ELETRÔNICAS 1º TURNO 719.577,00 0,00 0,00 719.577,00 0,00 719.577,00
UEL TRANSP2 TRANSPORTE DE URNAS ELETRÔNICAS 2º TURNO 200.567,00 0,00 0,00 200.567,00 0,00 200.567,00

Sub-total 1 6.789.226,00 596.359,17 606.258,33 5.586.608,50 0,00 5.586.608,50

Sobra detectado - Orçamento 1º TURNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sobra / dficit detectado - Orçamento 2º TURNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva técnica - Orçamento 1º TURNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub-total 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1 6.789.226,00 596.359,17 606.258,33 5.586.608,50 0,00 5.586.608,50

Crédito disponível

2 - LOA 2020 - Pleitos Eleitorais - Execucao por PI, NE e PE 1 05/05/2020 11:16
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Coordenadoria Orçamentária e Financeira

Seção de Planejamento Orçamentário

OBSERVAÇÕES - REMANEJAMENTO DE 2020

1. 31Jan20 - R$ 11.500,00 do PI DIV PUBLIC para o Crédito Disponível. Sobra referente às publicações no DOU.
2. 13Fev20 - R$ 49.271,03 do PI MES ALIMEN1 para o PI DIV MATER. SEI 0008734-69.2019 - Camisetas para Eleições.
3. 19Fev20 - R$ 9.500,00 do Crédito Disponível para o PI FUN ALIMEN1. SEI 0010681-61.2019 - Lanches do Pleno - 1º Turno.

4. 07Abr20 - R$ 122.540,68 do PI FUN ENERGI para o PI FUN MATEXP. SEI 0008795-27.2019 - Aquisição de material de expediente.
5. 16Abr20 - R$ 382,56 do PI FUN ENERGI para o PI FUN MATAUX. SEI 0000867-88.2020 - Combustível.
6. 16Abr20 - R$ 2.000,00 do Crédito Disponível para o PI FUN MATEXP. MATAUX. SEI 0000867-88.2020 - Combustível.
7. 23Abr20 - R$ 2.050,00 do PI FUN ENERGI para o PI SEG AUDIT1. SEI 0010774-24.2019 - Filmagem 1º Turno.
8. 24Abr20 - R$ 4.407,68 do PI FUN ENERGI para o PI FUN TELEFO. SEI 0009013-55.2019 - Telefonia.
9. 05Mar20 - R$ 6.855,00 do PI MES ALIMEN1 para o PI FUN ALIMEN1. SEI 0010681-61.2019 - Lanches do Pleno - 1º Turno.
10. 27Abr20 - R$ 80.000,00 do PI FUN MATEXP para o PI FUN ENERGI. Recomposição por reforço a maior (ver 4).
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Nº da 
reserva de 

crédito

Emissão - 
Dia

PE - Dia 
Limite

Doc - Observação PE - PTRES
PE - Natureza 

Despesa

Conta Contábil - 
PE - Plano 

Interno

PRE-
EMPENHOS A 
EMPENHAR - 

Saldo Atual

UA Responsável

03/2020 30/1/2020 31/12/2020

UA SAPEV. RESERVA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO 
DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER       

  DEMANDAS DAS ELEIçõES 2020. DESPACHO GSAD 
(0649186). TERMO DE REFERENCIA      

  SAPEV (0639445). SEI 0010884-23.2019.6.02.8000

167864 339030 FUN MATAUX 28.784,00 SAPEV

26/2020 13/2/2020 20/12/2020
UA: SBEA. CAMISETAS PARA ELEIÇÕES 2020. PLEITOS. 

DESPACHO GSAD (0656087).     
  SEI 0008734-69.2019.6.02.8000.

167864 339030 DIV MATER 94.916,03 SBEA

29/2020 14/2/2020 20/12/2020

UA: SEALMOX. RESERVA DE CRÉDITO PARA ATENDER 
AO SEI 0008812-63.2019.6.02.8000.

  AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 
PARA ÁGUA (200ML) PARA ELEIÇÕES 2020 PLEITOS. 

DESPACHO COMAP (0656187).

167864 339030 FUN MATAUX 8.080,00 SEALMOX

30/2020 14/2/2020 20/12/2020

UA: SBEA. RESERVA DE CRÉDITO PARA ATENDER AO 
SEI 0000522-71.2020.6.02.8502.   

  SERVIçOS GRáFICOS PARA CONFECCIONAR 3.000 
MINIURNAS DE PAPEL. PLEITOS 2020.   

  DESPACHO GSAD (0652988). 

167864 339030 MAT SERIMP 3.372,00 SBEA

40/2020 19/2/2020 31/7/2020

UA SAD/PRES. RESERVA PARA CONTRATAçãO DE 
FORNECIMENTO DE ALIMENTAçãO PARA ATEN

  DER AS SEçõES PLENáRIAS DURANTE AS ELEIçõES DE 
2020.                          

  SEI 0010681-61.2019.6.02.8000

167864 339039 FUN ALIMEN1 27.420,00 SAD

66/2020 4/3/2020 31/12/2020

UA SAPEV. RESERVA DE CRéDITO PARA LOCAçãO DE 
VEICULOS AUTOMOTORES PARA UTILI- 

  ZAçãO DO TRE-AL. DESPACHO GSAD(0662663) E 
(0662694). INFORMAçãO 1082(0662508).

  SEI 0009196-26.2019.6.02.8000

167864 339033 FUN LOCVEI1 25.460,00 SAPEV

69/2020 5/3/2020 20/12/2020

RESERVA DE CRÉDITO COMPLEMENTAR À 
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE              

  ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS SEÇÕES 
PLENÁRIAS DURANTE AS ELEIÇÕES. FONTE 100.  

  PROC. 0010681-61.2019.6.02.8000.

167864 339039 FUN ALIMEN1 6.855,00 SAD

74/2020 13/3/2020 20/12/2020

UA SMR. RESERVA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSUMO (ELéTRICO),  

  PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ELEIçõES 2020. 
DESPACHO GSAD (0667207). TERMO DE 

  REFERENCIA SMR (0665877). SEI 0010891-
15.2019.6.02.8000

167864 339030 LVO REPADA 91.310,50 SMR

75/2020 18/3/2020 20/12/2020

SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. 
PASSAGENS AÉREAS. ADITIVO AO CTR 35/2019. 

  VALOR RELATIVO AO ADICIONAL DE PASSAGENS 
PARA SERVIDORES 1º TURNO.            

  PROC. 0001652-50.2020.6.02.8000.

167864 339033 FUN PASSAG1 37.400,00 SAD

106/2020 7/4/2020 31/12/2020

UA SEALMOX. RESERVA DE CRéDITO PARA AQUISIçãO 
DE MATERIAL DE EXPIDIENTE.      

  DESPACHO SEIC (0674227). DESPACHO GSAD 
(0674283). SEI 0008795-27.2019.6.02.8000 

167864 339030 FUN MATEXP 138.110,68 SEALMOX

127/2020 24/4/2020 20/12/2020

UA: SAPEV. RESERVA DE CREDITO PARA 
CONTRATAçAO DE LINHAS TELEFôNICAS ADICIONAIS 

PARA ELEIçãO 2020. LINHAS TEMPORáRIAS. PROC 
0009013-55.2019.6.02.8000

167864 339039 FUN TELEFO 34.602,68 SAPEV

128/2020 27/4/2020 31/12/2020

UA COMAP. RESERVA DE CRéDITO PARA AQUISIçãO 
DE áGUA MINERAL PARA CONSUMO    1º TURNO 

ELEIÇÕES 2020. DESPACHO GSAD (0688858). SEI 0008809-
11.2019.6.02.8

167864 339030 MES ALIMEN1 72.602,40 COMAP

                                             Total Geral 568.913,29
Bloqueio 0,00

Total sem bloqueio 568.913,29

Total SIAFI 568.913,29            

Diferença 0,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SEÇÃO DE GESTÂO ORÇAMENTÁRIA
PE - Quantidade

RESERVAS DE CRÉDITOS ATIVAS 2020 (até PE 136/2020, de 04/mai/20)
ORÇAMENTO PLEITOS

Diferença Tabela - SIAFI

Conta (622920100) Pré-empenho empenhado

Conta (622910100) Pré-empenho a liquidar
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2020.
À GSAD,
Diante da manifestação SGO (0697340), encaminho

os autos eletrônicos para avaliaçaõ de possível indicação do
remanejamento orçamentário ou adequação da quantidade,
nos termos propostos no despacho.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/05/2020, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0698487 e o código CRC 7879908F.

0008805-71.2019.6.02.8000 0698487v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2020.
Tendo em vista o Despacho SGO 0697340,

necessário dr faz ajustes na estratégia de contratação,
especialmente por se tratar de produtos cuja demanda atual
tem influído considervalmente nos preços cotados.

Dessa forma, solicito à SEALMOX, alterar o TR
para que a aquisição seja realizada em regime de registro de
preços, com base no art. 3º, II, do Decreto nº 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, com duração até 30 de novembro de 2020
(art. 12). A indicação desse dispositivo deve-se ao fato de que
a Unidade pode programar a distribuição aos cartórios
eleitoria por etapas.

Deve-se ter com conta que os preços registrados
poderão ser revisados, conforme preceitua o art. 18 do citado
Decreto. 

Após, a SEALMOX deverá devolver o feito à SLC,
para que altere a minuta do edital, dispensando, pela
finalidade da aquisição (trata-se de material para as eleições),
a divulgação da IRP (art. 4º, § 1º, do Decreto nº 7.892/2013).

Quanto a possíveis remanejeamentos das
programações de Pleitos Eleitorais, indico à SGO valer-se do
adicional de energia elétrica previsto (R$ 86.184,08),
considerando o atual cenário de teletrabalho, em vigor desde
março, que reflitará na projeção dessa despesa no orçamento
ordinário, o que poderá ser atestado pela respectiva Unidade
Gestora (SEGEC), para a qual também remeto os presentes
autos.

Nesse sentido, indico também o adicional de água e
esgoto (R$ 47.942,00), razão pela qual seguem os autos à
SAPEV, para ciência e eventual pronunciamento.

Solicito ainda à SEGEC se pronunciar sobre a
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necessidade de manter adicional de passagens aéreas,
despesa pré-empenhada no valor de R$ 37.400,00 (PE
75/2020).

Por fim, indico, para possível complementação, os
créditos previstos para adicional de diárias, considerando o
valor já empenhado de R$ 380.000,00.

Dada a finalidade da aquisição, solicito às unidades
acima indicadas como destinatárias total prioridade na
tramitação do presente feito.

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/05/2020, às 13:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0701670 e o código CRC FAE6765E.

0008805-71.2019.6.02.8000 0701670v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de Material de consumo - serviços auxiliares - limpeza ,
conforme especificado em QUADRO ANEXO  ÚNICO, evento SEI 0676251, visando
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas
atividades, em virtude das Eleições 2020.

1.1- A presente aquisição faz parte do planejamento de aquisições, por serem itens
essenciais para a realização dos serviços de limpeza e higiene e deve ocorrer através
de pregão eletrônico, por item, Ata de Registro de Preço. A despesa está prevista na
LOA 2020 - PLEITOS (0540468). - serviços auxiliares. Os cálculos foram readequados
ao limite dado pelo TSE, de 5.900 Seções Eleitorais. O incremento nos quantitativos de
álcool gel e luvas é consequência da atual pandemia por COVID -19.

1.2- Justifica-se a aquisição pelo sistema de registro de preços, com base no art. 3º, II,
do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, pois com a possibilidade de ocorrência
de segundo turno, é mais conveniente a aquisição dos bens com entregas parceladas,
podendo assim a administração programar a distribuição dos itens para os cartórios,
por etapas.

1.3- A Ata de Registro de Preços terá validade até 30 de novembro de 2020.

 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

2.2- Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no
prazo máximo de 10 (DEZ) dias corridos.

2.3- Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Instrumento,
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha
de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da
empresa fornecedora.

 2.3.1- As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes
e deverão estar de acordo com a legislação vigente.

 2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:

 2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;
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  2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado;  

  2.3.2.3- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

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

2.5- Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

3. DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1- Se o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado (Art.
18, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013).

 

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA - O fornecedor deverá entregar os produtos em
até 30 dias contados do recebimento da Nota de Empenho. 

4.1- O Prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da
Nota de Empenho encaminhada por correio eletrônico (e–mail).

4.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08
às 18 horas, de segunda a quinta, e entre 8 e 16 horas às sextas–feiras.

4.3- Para o segundo turno, se houver, será emitida uma segunda Nota de Empenho.

 

5. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até 5 (CINCO) dias úteis após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento.

 

6. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

6.1-  0,50% por dia
e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a
incidência a 5 (CINCO) 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 no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

6.2- 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
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incidência a 5 (CINCO) dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato.

6.3-  7,50% 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 no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2.

6.4- 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993. 

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.  PAGAMENTO

7.1- O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.

7.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

7.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

7.5- 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.

7.6- 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)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

8. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

8.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado.

8.1.1- O atesto será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja em labor à
época do recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por unidade
competente, se necessário.

8.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

 

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

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 12/05/2020, às 00:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0702235 e o código CRC 170C9C06.

0008805-71.2019.6.02.8000 0702235v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2020.
 
À SLC, em atendimento ao despacho

GSAD 0701670.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 12/05/2020, às 00:22, 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
0702236 e o código CRC B2E236FF.

0008805-71.2019.6.02.8000 0702236v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2020.
À SAD,
questionanndo se será autorizada  a inclusão de

IRP.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 12/05/2020, às 09:09, 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
0702299 e o código CRC C84F09FF.

0008805-71.2019.6.02.8000 0702299v1
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CERTIDÃO

Critifico que torno sem efeito o despacho SLC 0702299,
em virtude da dispensa de IRP já constar dos autos.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 12/05/2020, às 09:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0702302 e o código CRC 67A2AF2A.

0008805-71.2019.6.02.8000 0702302v2
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DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2020.
À
SAD
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0701670, com o

oportunamente lembrado por Vossa Senhoria, atesto a
desnecessidade do adicional de energia elétrica previsto no
orçamento de pleitos eleitorais.

Cumpre ressaltar que nos meses de março e abril
atingimos uma economia na ordem de R$ 30.485,68 (trinta mil
quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito
centavos), tendo por base o mês de fevereiro/2020. Tal
situação deve se repetir também para o mês de maio.

No que diz respeito ao valor reservado para
adicional de passagens aéreas, por hora, informamos que não
houve execução no mês de abril, sendo prudente atenção em
relação a essa despesa, uma vez que, uma mudança de
cenário tende a aumentar rapidamente o número de viagens o
que pode demandar a utilização da referida reserva.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 12/05/2020, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0702609 e o código CRC C14566DB.

0008805-71.2019.6.02.8000 0702609v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2020.
Senhor Diretor-Geral, 
A Comissão Permanente de Planejamento das Eleições, na

reunião ocorrida no dia 12/05/2010, cuja ata encontra-se em processo de
finalização e coleta de assinaturas (0701657) deliberou que:

2.8. Proc SEI nº 0008805-71.2019.6.02.8000 -
evento 0701670: Informações orçamentárias
referentes às Eleições:  O  Secretário de
Administração registrou que solicitou a inclusão
dessa matéria na pauta de discussões para fins de
informação quanto à proposta que fez no referido
processo sobre a necessidade de redimensionar
valores decorrentes de adicional de água, energia e
diárias para aquisição de materiais de limpeza e
outras demandas. 
Deliberação: A Comissão deliberou no sentido de que
deve haver um endosso na proposição da SAD
propondo às Secretarias que passem a estimar o
impacto da pandemia na redução de custos em
programas e serviços do corrente exercício, para
que, na próxima reunião, sejam avaliados os
possíveis remanejamentos para fins das eleições.
Ademais, acerca do registro da SAD de que no
contrato relativo à aquisição de máscaras para uso
nas eleições, restou deliberado que a SAD deverá
solicitar posicionamento técnico da AAMO, no que
diz respeito à avaliação sobre tempo de uso para
troca das máscaras e sobre a segurança do uso de
máscaras de tecido.

Assim, submeto o processo a Vossa Senhoria para
encaminhamento.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 13/05/2020, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 13/05/2020, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 13/05/2020, às 18:00, 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
0703363 e o código CRC FD2EB58E.

0008805-71.2019.6.02.8000 0703363v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2020.
À COFIN
 
Sr. Coordenador,
 
Em atenção ao Despacho GSAD (0701670) e

considerando o apontamento feito pela SEGEC no despacho
(0702609) quanto à reserva de passagens, procedemos a
reserva de crédito no valor requerido fazendo os seguintes
remanejamentos:

a) Utilizado todo o saldo de R$ 47.942,00 do
adicional de água (FUN AGUA);

b) Utilizado todo o saldo de R$ 86.184,08 do
adicional de energia elétrica (FUN ENERGI);

c) Anulação parcial do empenho de diárias para
servidores e autoridades (NE 276), no valor de R$ 121.272,92.

 
Assim, juntamos a reserva de crédito PE 151/2020.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 13/05/2020, às 19:02, 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
0703687 e o código CRC F2CF4FEA.

0008805-71.2019.6.02.8000 0703687v1
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  13/05/20  18:44                                      USUARIO : AGAMENON       
  DATA EMISSAO    : 13Mai20                            NUMERO  : 2020PE000151   
  DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA: SEALMOX. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PLEITOS 2020.                  
  SEI 0008805-71.2019.6.02.8000.                                                
                                                                                
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167864  0100000000 339030 070278 FUN MATAUX               395.443,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 02174272431 - AGAMENON             UG : 070011   13Mai20   18:42
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 151/2020.

Observação:

- Sugerimos atentar para o quantitativo mais de 2 vezes superior
ao planejado (142.624,00 - valor planejamento), mesmo considerando o aspecto
da pandemia.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 14/05/2020, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703699 e o código CRC EBFD06A9.
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DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2020.
À SAD (c/c p SEGEC p ciência),
Encaminhamos os autos eletrônicos para ciência da

reserva de crédito (0703694) e das informações constantes no
despacho SGO (0703687).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/05/2020, às 21:39, 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
0703748 e o código CRC 7D0130AF.

0008805-71.2019.6.02.8000 0703748v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2020.
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
No que toca e SAPEV, respondendo ao

questonamento formulado por Vossa Senhoria,
evento 0701670, informo que não utilizaremos o adicional de
R$  47.942,00 (quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e
dois reais), razão pela qual acolho eventual remanejamento da
verba assinalada.

Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 14/05/2020, às 12:37, 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
0703915 e o código CRC CFE687AA.

0008805-71.2019.6.02.8000 0703915v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2020.
Ao Sr. Secretário da Administração para ciência e

providências acerca das informações insertas no
Despacho 0703363, da Assessoria de Gestão Estratégica. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/05/2020, às 20:06, 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
0704319 e o código CRC BAABB805.

0008805-71.2019.6.02.8000 0704319v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200 
  

MMiinnuuttaa 
  

PROCESSO Nº: 0008805-71.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX 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 de consumo - 
limpeza, 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 de consumo - 
limpeza, 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 terá início a partir da data de publicação da referida ata até o dia 30/11/2020. 
 
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, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “pedido mínimo”  constante no Anexo I-
A, 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. 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da  data do 
recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão os interessados 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;  

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. 

5.2. 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 
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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. 

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 dos itens que compõe o lote ofertado, contendo as informações 

similares à especificação constante no Anexo I-A;  

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

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. 
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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. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no 
Anexo I-A, 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.  

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

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

9.11.  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. 
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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; 

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. 
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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; 

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 
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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. 

 

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 
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(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; 

d) conter o preço unitário e  total do item  ofertado. 
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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 os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

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

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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 
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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 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

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

certame. 
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14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

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

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - 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. 
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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 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 
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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. 
 
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 objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
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17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos; 
 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 
solicitados pela licitante vencedora; 

 

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 objeto registrado 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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação 
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora. 
 

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 
 

e) Fornecer os materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada 
embalagem, conforme o caso, as seguintes informações: 
 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade 
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e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado. 
 

e.3) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 
 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
 

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

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. O material deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) 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 08 às 16hs 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 
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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 05 (cinco) 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 10 (dez) 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 o contrato ou 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 
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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 Autorização de Fornecimento/ 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  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. 
 

 
21.5. 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 
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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 pela Seção de Almoxarifado. 
 
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: 
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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  
 
23.1.  Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
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 339030 
(Material de Consumo). 
 
 
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 
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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 25.11, 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 dos Itens e Valor Máximo Estimado; 
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 xxxxx 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 – Aquisição de Material de consumo - serviços auxiliares - limpeza , conforme 
especificado em QUADRO ANEXO ÚNICO, evento SEI 0676251, visando atender às Unidades 
da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades, em virtude das Eleições 2020. 

 

1.1- A presente aquisição faz parte do planejamento de aquisições, por serem itens essenciais para a 
realização dos serviços de limpeza e higiene e deve ocorrer através de pregão eletrônico, por item, 
Ata de Registro de Preço. A despesa está prevista na LOA 2020 - PLEITOS (0540468). - serviços 
auxiliares. Os cálculos foram readequados ao limite dado pelo TSE, de 5.900 Seções Eleitorais. O 
incremento nos quantitativos de álcool gel e luvas é consequência da atual pandemia por COVID -
19. 

 

1.2- Justifica-se a aquisição pelo sistema de registro de preços, com base no art. 3º, II, do Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, pois com a possibilidade de ocorrência de segundo turno, é 
mais conveniente a aquisição dos bens com entregas parceladas, podendo assim a administração 
programar a distribuição dos itens para os cartórios, por etapas. 

 

1.3- A Ata de Registro de Preços terá validade até 30 de novembro de 2020. 

 

 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

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

 

2.2- Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 
10 (DEZ) dias corridos. 

 

2.3- Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada 
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora. 

 

2.3.1- As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa do 
Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão estar de 
acordo com a legislação vigente. 

 

2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes informações: 
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2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento ou 
período de validade; 

 

2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado; 

 

2.3.2.3- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

 

2.4- Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações enviadas 

pelo TRE/AL. 

2.5- Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado 
pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

 

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

 

3. DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

3.1- Se o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado (Art. 18, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013). 

 

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA - O fornecedor deverá entregar os produtos em até 30 dias 
contados do recebimento da Nota de Empenho. 

 

4.1- O Prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de 
Empenho encaminhada por correio eletrônico (e–mail). 

 

4.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida Menino 
Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas, de 
segunda a quinta, e entre 8 e 16 horas às sextas–feiras. 

 

4.3- Para o segundo turno, se houver, será emitida uma segunda Nota de Empenho. 

 

 

5. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até 5 (CINCO) dias úteis após o 
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o 
material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento. 
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6. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

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

 

6.1- 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a 
incidência a 5 (CINCO) 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 no item 5.4 sem prejuízo 
da rescisão unilateral da avença. 

 

6.2- 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de 
substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 (CINCO) 
dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato. 

 

6.3- 7,50% 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 no item 
5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido no item 5.2. 

 

6.4- 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993. 

 

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. 

1. PAGAMENTO 

 

7.1- O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), devidamente 
atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 

 

7.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

 

7.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 

7.4- O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
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7.5- 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. 

 

7.6- 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)/365 I= 

(6/100)/365 

I = 0,0001644 

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 

8.GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS MATERIAIS 

 

8.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será exercida por 
servidores da Seção de Almoxarifado. 

 

8.1.1- O atesto será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja em labor à época do 
recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por unidade competente, se necessário. 
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8.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado deverão ser 

solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo 

hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

 

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

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de 

Seção, em 12/05/2020, às 00:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E  VALOR MÁXIMO ESTIMADO 
 

 

ITEM 
 

MATERIAL/REFERÊNCIA 
Unidade  Quantidade  

Valor Unitário 
 

Valor total 

 

 

1 

 

ÁLCOOL  etílico  hidratado,  em  GEL,  

concentração  mínima  70%  INPM,  70%  GL 
neutro, transparente. Produto em frascos de 500gr, 
indicando registro do item no Ministério da Saúde e 
número de telefone para atendimento ao consumidor 
(SAC).  Acondicionamento obrigatório em caixas de 
papelão, contendo identificação do fabricante. Validade 
mínima de 18 meses a partir da data de entrega. 

Unidade 17.000 
R$ 9,74 

165.580,00 

 

 

2 

 

LENÇO UMEDECIDO (no mínimo, 400 unidades). 
elaborado com ingredientes não- alcoólicos, em tecido 
não tecido (TNT), na cor branca, com dimensões de 20 
cm x 12cm (variação tolerada de até 2cm nestas 
medidas), fragrância suave, dermatologicamente 
testado. Registro obrigatório no Ministério da Saúde. 
Validade mínima de 11 meses a  partir da data de 
entrega. 

Unidade 7.700 
R$ 25.55 

196.735,00 

 

 

 
3 

 

LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 
acondicionado em embalagem plástica. Com tampa 
flip-top e bico pulverizador. Princípio ativo: Alquil (ou 
dodecil) benzeno sulfonato de sódio linear. Com 
tensoativo biodegradável. Para limpeza de superfícies 
em geral. Ação esperada: desengordurante, 
desincrustante e aromatizante. Deve possuir aroma 
agradável, ser inócuo à pele,
 apresentando completa
 solubilidade em água. Validade 
mínima de 30 meses a partir da data de entrega. 

Unidade 1.200 3,44 4.128,00 

 

 

 
4 

 

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

Caixa 1.450 20,00 29.000,00 
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ANEXO II 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020  

 

Processo nº 0008805-71.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº xx/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 terá início a partir da data de 
publicação do extrato desta ata até o dia 30/11/2020. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da  data do 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 

QUANT. 
TOTAL 

REGISTRAD
A 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

       

  

Minuta de edital de pregão eletrônico (0705167)         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 238



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
 
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 objeto registrado 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) 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; 
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado 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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação 
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora. 
 

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 
 

e) Fornecer os materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada 
embalagem, conforme o caso, as seguintes informações: 
 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade 
 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado. 
 

e.3) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 
 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
 

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
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regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 

 
6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. 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 o contrato ou 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. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. 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. 
 
6.4 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 Autorização de Fornecimento /  Nota de 
Empenho. 

 

6.4.1. 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. 

 
6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. 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. 
 
6.4.4.  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. 
 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. 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. 
 
6.7. 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.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. 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 
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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. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. 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. 
 

6.12.1. 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. 

 
6.13. 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. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. 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 pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. 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. 
 
7.6. 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 
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         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
8.1. Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG 
 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     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. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  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: 
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DESPACHO

Maceió, 16 de maio de 2020.
À AJ-DG,
com minuta de edital convertida em Registro de

Preços.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 16/05/2020, às 18:55, 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
0705168 e o código CRC 29FF7AC2.

0008805-71.2019.6.02.8000 0705168v1
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PROCESSO : 0008805-71.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

ASSUNTO : FASE INTERNA DE LICITAÇÃO. ANÁLISE DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE
CONSUMO (LIMPEZA)

 

Parecer nº 909 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 

 
Tratam os autos de Registro de Preços de material

de consumo – material de limpeza, conforme termo de
referência (0702235), elaborado pela Seção de Almoxarifado -
SEALMOX, visando a atender às Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, na manutenção de suas atividades para as
demandas deste tribunal, em virtude da Eleição 2020. 

 

2. DO PROCEDIMENTO

 

Os  autos foram encaminhados à SEIC/COMAP,
para a devida pesquisa de preços (0681556), que utilizou a
ferramenta Banco de Preços dos materiais (0681554),  com
base em diversos preços de compras governamentais, tendo
sido obtido o valor médio para o item 1 (17.000 unidades de
álcool etílico hidratado, em GEL, concentração mínima 70%
INPM, 70% GL, preço unitário R$ 9,74) de R$ 165.580,00
(cento e sessenta e cinco mil quinhentos e oitenta reais), para
o item 2 (7.700 unidades de lenços umidecidos, preço unitário
R$ 25,55)  valor médio de R$ 196.735,00 (cento e noventa e
seis mil setecentos e trinta e cinco reais), para o item 3 (1.200
unidades de limpador instântaneo multiuso, preço unitário R$
3,44) valor médio de R$ 4.128,00 (quatro mil cento e vinte e
oito reais), e item 4 (1.450 caixas de luvas descartáveis, preço
unitário R$ 20,00) valor médio de R$ 29.000,00 (vinte e nove
mil reais), perfazendo o valor médio global de
R$ 395.443,00 (trezentos e noventa e cinco mil quatrocentos
e quarenta e três  reais). 

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.

Posteriormente, no evento 0701670, a SAD
solicitou à SEALMOX  a alteração do Termo de
Referência para que a aquisição fosse realizada em regime de
registro de preços, em face da informação trazida pela SGO
(0697340), relativa ao remanejamento necessário para
contemplar a aquisição.

A Secretaria de Administração também se
manifestou pela dispensa da inclusão de Intenção de Registro
de Preços, com base no art. 4°, §1° do Decreto 7.892/2013,
haja vista a urgência da demanda, vez que os materiais se
destinarão às eleições do corrente ano.

No evento  0705167, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP.

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,
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objetivando o Registro de Preços de material de consumo -
material de limpeza.

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

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 (0702235).

Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

Haja vista a dispensa da IRP, em face da urgência
da demanda, dispõe o parágrafo primeiro do art.4º, do
retrocitado Diploma Legal, verbis:

Art. 4º Fica instituído o procedimento de
Intenção de Registro de Preços - IRP, a
ser operacionalizado por módulo do
Sistema de Administração e Serviços
Gerais - SIASG, que deverá ser utilizado
pelos órgãos e entidades integrantes do
Sistema de Serviços Gerais - SISG, para
registro e divulgação dos itens a serem
licitados e para a realização dos atos
previstos nos incisos II e V do caput do
art. 5º e dos atos previstos no inciso II
e caput do art. 6º .
(...)
§ 1 º A divulgação da intenção de registro
de preços poderá ser dispensada, de
forma justificada pelo órgão
gerenciador. (Redação dada pelo Decreto
nº 8.250, de 2.014)

 
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
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forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Dessa forma, sendo os serviços em

foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 12.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 12.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, na forma da legislação de regência.
 

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.
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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?  0606753

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade pública
que demanda a futura contratação? SIM 0702235

4 O Termo de Referência contém adequada descrição dos bens
e/ou serviços que serão contratados? SIM  

5 O Termo de Referência contém justificativa para enquadramento
do objeto como bem e/ou serviço comum? SIM  

6 O Termo de Referência contém justificativa para utilização do
Pregão Presencial em detrimento do Eletrônico? N/A  

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

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

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

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

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

N/A  

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

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

N/A  

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

N/A  

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

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

N/A  

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

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

N/A  

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado com
análise de outras soluções de contratação do serviço? N/A  
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20
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências de
propriedade, posse e ou localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

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

SIM  

22O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade? SIM Item 9

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

PESQUISA DE PREÇOS

24Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0681556

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

0681554

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

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 0705167

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  

Parecer 909 (0705529)         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 250



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  

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  
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55
Foi verificada a eventual incidência das exceções previstas no art.
10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a afastar a
exclusividade?

N/A  

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria jurídica?

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
 Em

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?

NÃO

 

 

0701670

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61Os autos do processo contêm documento indicativo da existência de
recursos orçamentários para suportar a despesa? SIM 0703694

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

Diante da necessidade de incluir as informações
relativas ao item 23 da tabela de verificação acima, remetem-
se os presentes autos à SAD.

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 18/05/2020, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 18/05/2020, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0705529 e o código CRC BEA94103.

0008805-71.2019.6.02.8000 0705529v10
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DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2020.
 

À Diretoria-Geral (com cópia p/ AJ-DG).
 

 
Senhor Diretor,
 
Ao tempo que aprovo o Termo de Referência de

evento nº 0676152 e considerando a instrução levada a efeito
até o momento nestes autos, peço vênia para informar a V. Sa.
que no processo SEI nº 0003772-66.2020.6.02.8000 estão
sendo coletadas as informações relacionadas à determinação
contida no despacho e evento nº 0704319.

Peço vênia, no entanto, para sugerir que, sem
prejuízo do regular trâmite deste feito, sejam a EJE, a CODES
e a STI orientadas a prestar, em autos apartados, as
informações acerca do impacto da pandemia nas contratações
que envolvem ações promocionais, de capacitação de recursos
humanos e aquisição de bens e prestação de serviços de TIC,
uma vez que tais itens de despesas não integram o plano
anual das contratações administrativas elaborado por esta
Secretaria e, dessa forma, são gerenciados e controlados
pelas unidades acima citadas.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/05/2020, às 22:10, 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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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0705918 e o código CRC 74BEC8C0.

0008805-71.2019.6.02.8000 0705918v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2020.

 

À Diretoria-Geral (com cópia p/ AJ-DG).

 

 

Senhor Diretor,
 
No despacho anterior (0705918), cometi um equívoco ao

informar que as ações promocionais da EJE não integram o plano
anual das contratações administrativas elaborado por esta
Secretaria, sendo que de fato as contratações daquela unidade
constam do referido plano.

Apesar disso, dadas a autonomia e a importância que a
EJE detém na programação orçamentária do Tribunal, entendo
importante o pronunciamento da unidade como sugerido.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/05/2020, às 16:20, 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
0706931 e o código CRC A76708C6.

0008805-71.2019.6.02.8000 0706931v1
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PROCESSO : 0008805-71.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA)

 

Parecer nº 932 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

(0705167) na modalidade pregão, na forma eletrônica, visando
Registro de Preços de material de consumo – material de
limpeza, tudo de acordo com a justificativa constante no
termo de referência  (0702235).

Por ocasião do Parecer 909 (0705529), solicitamos 
a seguinte diligência: 

- Diante da necessidade de incluir as
informações relativas ao item 23 da tabela
de verificação, remetem-se os presentes
autos à SAD;
 

Sanada a antedita pendência (0706918), esta
Assessoria Jurídica, nos termos do parágrafo único do art. 38,
da Lei nº 8.666/93,  aprova a minuta do edital de licitação
(0705167) na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando Registro de
Preços de material de consumo – material de limpeza, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração.

 
À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 20/05/2020, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 20/05/2020, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0707225 e o código CRC 0FF9EA2D.

0008805-71.2019.6.02.8000 0707225v5
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CONCLUSÃO

Maceió, 21 de maio de 2020.
Aprovada a minuta de edital constante do evento

SEI 0705167, conforme Parecer 932 (0707225), da Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral, tornem-se os autos conclusos
ao Excelentíssimo Desembargador Presidente do TRE/AL, para
a necessária e competente deliberação, com a recomendação
de que seja autorizada a abertura da fase externa da licitação
objeto do presente procedimento. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
22/05/2020, 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
0707619 e o código CRC 63030223.

0008805-71.2019.6.02.8000 0707619v1
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PROCESSO : 0008805-71.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Fase externa. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Aquisição. Materiais de limpeza.

Decisão nº 1424 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0707619.

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 de material de consumo – material
de limpeza, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, na manutenção de suas atividades para as demandas deste
Tribunal, em virtude das Eleições Municipais 2020, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0705167, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 932 (0707225), em complemento ao Parecer
nº 909 (0705529) e demais medidas cabíveis.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
 Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 22/05/2020, às 13:35, 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
0708441 e o código CRC 91FF6DCE.

0008805-71.2019.6.02.8000 0708441v3
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DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2020.
À SLC, para abertura da fase externa do certame,

em cumprimento à Decisão 1424, da Presidência
(doc. 0708441).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/05/2020, às 15:27, 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
0708821 e o código CRC D2636D5B.

0008805-71.2019.6.02.8000 0708821v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3333//22002200 
  
  

PROCESSO Nº: 0008805-71.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 16 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 de consumo - 
limpeza, 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 de consumo - 
limpeza, 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 terá início a partir da data de publicação da referida ata até o dia 30/11/2020. 
 
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, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “pedido mínimo”  constante no Anexo I-
A, 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. 
 

Edital do Pregão Eletrônico nº 33/2020 (0712358)         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 260



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da  data do 
recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão os interessados 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;  

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
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d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

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

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

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 
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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 dos itens que compõe o lote ofertado, contendo as informações 

similares à especificação constante no Anexo I-A;  

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. 
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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 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. 
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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 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.  
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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; 

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.  
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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. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no 
Anexo I-A, 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.  

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

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

9.11.  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. 
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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; 

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. 
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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; 

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); 
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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. 

 

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. 
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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; 

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. 
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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 os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

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

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

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

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

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

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
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responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - 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. 
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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. 

 
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 
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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. 
 
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 objeto do registro 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) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos; 
 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 
solicitados pela licitante vencedora; 
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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 objeto registrado 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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação 
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora. 
 

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 
 

e) Fornecer os materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada 
embalagem, conforme o caso, as seguintes informações: 
 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade 
 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado. 
 

e.3) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 
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f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
 

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

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. O material deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) 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 08 às 16hs 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 05 (cinco) 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. 
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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 10 (dez) 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 o contrato ou 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 
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 
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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 Autorização de Fornecimento/ 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  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. 
 

 
21.5. 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 
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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 pela Seção de Almoxarifado. 
 
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 
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         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
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 339030 
(Material de Consumo). 
 
 
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. 
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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 25.11, 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 dos Itens e Valor Máximo Estimado; 
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, 28 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 – Aquisição de Material de consumo - serviços auxiliares - limpeza , conforme 
especificado em QUADRO ANEXO ÚNICO, evento SEI 0676251, visando atender às Unidades 
da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades, em virtude das Eleições 2020. 

 

1.1- A presente aquisição faz parte do planejamento de aquisições, por serem itens essenciais para a 
realização dos serviços de limpeza e higiene e deve ocorrer através de pregão eletrônico, por item, 
Ata de Registro de Preço. A despesa está prevista na LOA 2020 - PLEITOS (0540468). - serviços 
auxiliares. Os cálculos foram readequados ao limite dado pelo TSE, de 5.900 Seções Eleitorais. O 
incremento nos quantitativos de álcool gel e luvas é consequência da atual pandemia por COVID -
19. 

 

1.2- Justifica-se a aquisição pelo sistema de registro de preços, com base no art. 3º, II, do Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, pois com a possibilidade de ocorrência de segundo turno, é 
mais conveniente a aquisição dos bens com entregas parceladas, podendo assim a administração 
programar a distribuição dos itens para os cartórios, por etapas. 

 

1.3- A Ata de Registro de Preços terá validade até 30 de novembro de 2020. 

 

 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

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

 

2.2- Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 
10 (DEZ) dias corridos. 

 

2.3- Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada 
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora. 

 

2.3.1- As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa do 
Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão estar de 
acordo com a legislação vigente. 

 

2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes informações: 
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2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento ou 
período de validade; 

 

2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado; 

 

2.3.2.3- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

 

2.4- Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações enviadas 

pelo TRE/AL. 

2.5- Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado 
pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

 

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

 

3. DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

3.1- Se o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado (Art. 18, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013). 

 

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA - O fornecedor deverá entregar os produtos em até 30 dias 
contados do recebimento da Nota de Empenho. 

 

4.1- O Prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de 
Empenho encaminhada por correio eletrônico (e–mail). 

 

4.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida Menino 
Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas, de 
segunda a quinta, e entre 8 e 16 horas às sextas–feiras. 

 

4.3- Para o segundo turno, se houver, será emitida uma segunda Nota de Empenho. 

 

 

5. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até 5 (CINCO) dias úteis após o 
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o 
material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento. 
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6. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

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

 

6.1- 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a 
incidência a 5 (CINCO) 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 no item 5.4 sem prejuízo 
da rescisão unilateral da avença. 

 

6.2- 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de 
substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 (CINCO) 
dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato. 

 

6.3- 7,50% 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 no item 
5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido no item 5.2. 

 

6.4- 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993. 

 

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. 

1. PAGAMENTO 

 

7.1- O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), devidamente 
atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 

 

7.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

 

7.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 

7.4- O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
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7.5- 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. 

 

7.6- 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)/365 I= 

(6/100)/365 

I = 0,0001644 

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 

8.GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS MATERIAIS 

 

8.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será exercida por 
servidores da Seção de Almoxarifado. 

 

8.1.1- O atesto será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja em labor à época do 
recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por unidade competente, se necessário. 
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8.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado deverão ser 

solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo 

hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

 

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

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de 

Seção, em 12/05/2020, às 00:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E  VALOR MÁXIMO ESTIMADO 
 

 

ITEM 
 

MATERIAL/REFERÊNCIA 
Unidade  Quantidade  

Valor Unitário 
 

Valor total 

 

 

1 

 

ÁLCOOL  etílico  hidratado,  em  GEL,  

concentração  mínima  70%  INPM,  70%  GL 
neutro, transparente. Produto em frascos de 500gr, 
indicando registro do item no Ministério da Saúde e 
número de telefone para atendimento ao consumidor 
(SAC).  Acondicionamento obrigatório em caixas de 
papelão, contendo identificação do fabricante. Validade 
mínima de 18 meses a partir da data de entrega. 

Unidade 17.000 
R$ 9,74 

165.580,00 

 

 

2 

 

LENÇO UMEDECIDO (no mínimo, 400 unidades). 
elaborado com ingredientes não- alcoólicos, em tecido 
não tecido (TNT), na cor branca, com dimensões de 20 
cm x 12cm (variação tolerada de até 2cm nestas 
medidas), fragrância suave, dermatologicamente 
testado. Registro obrigatório no Ministério da Saúde. 
Validade mínima de 11 meses a  partir da data de 
entrega. 

Unidade 7.700 
R$ 25.55 

196.735,00 

 

 

 
3 

 

LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 
acondicionado em embalagem plástica. Com tampa 
flip-top e bico pulverizador. Princípio ativo: Alquil (ou 
dodecil) benzeno sulfonato de sódio linear. Com 
tensoativo biodegradável. Para limpeza de superfícies 
em geral. Ação esperada: desengordurante, 
desincrustante e aromatizante. Deve possuir aroma 
agradável, ser inócuo à pele,
 apresentando completa
 solubilidade em água. Validade 
mínima de 30 meses a partir da data de entrega. 

Unidade 1.200 3,44 4.128,00 

 

 

 
4 

 

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

Caixa 1.450 20,00 29.000,00 
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ANEXO II 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020  

 

Processo nº 0008805-71.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 33/2020 

 
 

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 33/2020, 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 33/2020: 

 
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 33/2020: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços terá início a partir da data de 
publicação do extrato desta ata até o dia 30/11/2020. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da  data do 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 

QUANT. 
TOTAL 

REGISTRAD
A 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
 
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 objeto registrado 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) 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; 

Edital do Pregão Eletrônico nº 33/2020 (0712358)         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 293



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado 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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação 
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora. 
 

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 
 

e) Fornecer os materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada 
embalagem, conforme o caso, as seguintes informações: 
 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade 
 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado. 
 

e.3) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 
 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
 

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
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regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 

 
6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. 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 o contrato ou 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. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. 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. 
 
6.4 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 Autorização de Fornecimento /  Nota de 
Empenho. 

 

6.4.1. 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. 

 
6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. 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. 
 
6.4.4.  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. 
 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. 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. 
 
6.7. 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.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. 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 
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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. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. 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. 
 

6.12.1. 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. 

 
6.13. 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. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. 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 pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. 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. 
 
7.6. 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 
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         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
8.1. Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG 
 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     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. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  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: 
Pela Empresa: 
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EDITAL Nº 22 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2020

 

 

PROCESSO Nº: 0008805-71.2019.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 16 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 de consumo - limpeza, 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
de consumo - limpeza, 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 terá início a partir da data de publicação da referida ata até o
dia 30/11/2020.

 

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, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “pedido mínimo”  constante no
Anexo I-A, 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.

 

3.1.         O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da  data
do recebimento da Autorização de Fornecimento.

 

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

 

4.1.           Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
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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;

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

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

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
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h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento
de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

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,
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
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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 dos itens que compõe o lote ofertado, contendo as
informações similares à especificação constante no Anexo I-A;

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
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
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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.

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
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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
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:
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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. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no
Anexo I-A, 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
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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.   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.

9.11.         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
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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
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
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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.

 

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:
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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.

 

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
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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
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;
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.
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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 os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

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.

 

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.
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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.         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 25.11 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.
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14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8.         As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.

15 - 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
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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 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
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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.
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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.

 

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;
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g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro 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) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos;

 

b) Prestarasinformaçõeseosesclarecimentospertinentesaoobjeto,quando solicitados
pela licitante vencedora;

 

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 objeto registrado 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:
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a. Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos;

 

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

 

c. Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa
fornecedora.

 

d. Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente;

 

e. Fornecer os materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada
embalagem, conforme o caso, as seguintes informações:

 

1. especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento
ou período de validade

 

1. registro no órgão competente, devidamente atualizado.

 

1. número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL

g. Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

 

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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.       O material deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) 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 08 às 16hs 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.
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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 05 (cinco) 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 10 (dez) 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 o contrato ou 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;
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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;

 

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
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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 Autorização de Fornecimento/ 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  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.

 

 

21.5.         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.
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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.

 

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.
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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 pela Seção de Almoxarifado.

 

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%
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23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

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

 

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 339030 (Material de Consumo).

 

 

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 25.11, 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 dos Itens e Valor Máximo Estimado;

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, 28 de maio de 2020.
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Ingrid Pereira de Lima Araújo

                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO – Aquisição de Material de consumo - serviços auxiliares - limpeza
, conforme especificado em QUADRO ANEXO ÚNICO, evento SEI 0676251,
visando atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de
suas atividades, em virtude das Eleições 2020.

 

1.1- A presente aquisição faz parte do planejamento de aquisições, por serem itens
essenciais para a realização dos serviços de limpeza e higiene e deve ocorrer através
de pregão eletrônico, por item, Ata de Registro de Preço. A despesa está prevista na
LOA 2020 - PLEITOS (0540468). - serviços auxiliares. Os cálculos foram readequados
ao limite dado pelo TSE, de 5.900 Seções Eleitorais. O incremento nos quantitativos de
álcool gel e luvas é consequência da atual pandemia por COVID -19.
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1.2- Justifica-se a aquisição pelo sistema de registro de preços, com base no art. 3º, II,
do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, pois com a possibilidade de ocorrência
de segundo turno, é mais conveniente a aquisição dos bens com entregas parceladas,
podendo assim a administração programar a distribuição dos itens para os cartórios,
por etapas.

 

1.3- A Ata de Registro de Preços terá validade até 30 de novembro de 2020.

 

 

2.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 

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

 

2.2- Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no
prazo máximo de 10 (DEZ) dias corridos.

 

2.3- Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Instrumento,
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha
de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da
empresa fornecedora.

 

2.3.1- As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes
e deverão estar de acordo com a legislação vigente.

 

2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:

 

2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;

 

2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado;
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2.3.2.3- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

 

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

2.5- Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

 

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

3.DA REVISÃO DOS PREÇOS
REGISTRADOS
 

3.1- Se o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado (Art. 18,
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013).

 

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA - O fornecedor deverá entregar os produtos em
até 30 dias contados do recebimento da Nota de Empenho.

 

4.1- O Prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da
Nota de Empenho encaminhada por correio eletrônico (e–mail).

 

4.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08
às 18 horas, de segunda a quinta, e entre 8 e 16 horas às sextas–feiras.

 

4.3- Para o segundo turno, se houver, será emitida uma segunda Nota de Empenho.

 

 

5. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até 5 (CINCO) dias úteis após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências
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deste Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para
pagamento.

 

 

6.SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 

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

 

6.1- 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
atraso, limitada a incidência a 5 (CINCO) 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 no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

 

6.2- 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 (CINCO) dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato.

 

6.3- 7,50% 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 no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2.

 

6.4- 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993.

 

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.

1.PAGAMENTO
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7.1- O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.

 

7.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

7.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

7.5- 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.

 

7.6- 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)/365 I= (6/100)/365
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I = 0,0001644
 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

8.GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO
DOS MATERIAIS
 

8.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado.

 

8.1.1- O atesto será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja em labor à
época do recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por unidade
competente, se necessário.

 

8.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 12/05/2020, às 00:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

 

 

ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E  VALOR MÁXIMO ESTIMADO
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ITEM

 

MATERIAL/REFERÊNCIA
UnidadeQuantidade

 

Valor
Unitário

 

Valor total

 

 

1

 

ÁLCOOL  etílico  hidratado, 
em  GEL,  concentração 
mínima  70%  INPM,  70%  GL
neutro, transparente. Produto em
frascos de 500gr, indicando
registro do item no Ministério da
Saúde e número de telefone para
atendimento ao consumidor (SAC). 
Acondicionamento obrigatório em
caixas de papelão, contendo
identificação do fabricante. Validade
mínima de 18 meses a partir da
data de entrega.

Unidade17.000 R$ 9,74 165.580,00

 

 

2

 

LENÇO UMEDECIDO (no mínimo,
400 unidades). elaborado com
ingredientes não- alcoólicos, em
tecido não tecido (TNT), na cor
branca, com dimensões de 20 cm x
12cm (variação tolerada de até 2cm
nestas medidas), fragrância suave,
dermatologicamente testado.
Registro obrigatório no Ministério da
Saúde. Validade mínima de 11
meses a  partir da data de
entrega.

Unidade7.700 R$ 25.55 196.735,00

 

 

 

3

 

LIMPADOR INSTANTÂNEO
MULTI-USO acondicionado em
embalagem plástica. Com tampa
flip-top e bico pulverizador. Princípio
ativo: Alquil (ou dodecil) benzeno
sulfonato de sódio linear. Com
tensoativo biodegradável. Para
limpeza de superfícies em geral.
Ação esperada: desengordurante,
desincrustante e aromatizante.
Deve possuir aroma agradável, ser
inócuo à                  
pele,                        
apresentando           

Unidade1.200 3,44 4.128,00
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completa                        
solubilidade             em água.
Validade mínima de 30 meses a
partir da data de entrega.

 

 

 

4

 

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

Caixa 1.450 20,00 29.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

 

Dados da Empresa:
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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  
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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        

 

ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020

 

Processo nº 0008805-71.2019.6.02.8000
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Processo nº 0008805-71.2019.6.02.8000

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 33/2020

 

 

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 33/2020, 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 33/2020:

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

       

 

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

Edital 22 (0712360)         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 338



33/2020:

 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

    

    

 

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

 

2.1.            O prazo de vigência do presente Registro de Preços terá início a partir da
data de publicação do extrato desta ata até o dia 30/11/2020.

 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

 

3.1.         O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da  data
do recebimento da Autorização de Fornecimento.

 

 

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
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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 objeto registrado 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) 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 objeto registrado 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:

 

< > Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; < > Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos; <
> Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora. <
> Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais
competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; < > Fornecer os
materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada embalagem,
conforme o caso, as seguintes informações: < > especificações do material, marca,
peso líquido, data de fabricação e vencimento ou período de validade < > registro no
órgão competente, devidamente atualizado. < > número de telefone para atendimento
ao consumidor (SAC) 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL

< > Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

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

 

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

 

k)  Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
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l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

 

6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

6.1.           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:

 

< >não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; < >não entregar a
documentação exigida no edital;apresentar documentação falsa;causar o atraso na
execução do objeto;não mantiver a proposta;falhar na execução do contrato;fraudar a
execução do contrato;comportar-se de modo inidôneo; < >declarar informações
falsas; ea) 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 Autorização de Fornecimento / Nota
de Empenho.

 

6.4.1. 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.
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6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

 

6.4.3. 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.

 

6.4.4.        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.

 

 

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

 

6.6.            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.

 

6.7.            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.

 

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

 

6.9.            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.
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6.10.         O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

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

 

6.12.         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.

 

6.12.1. 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.

 

6.13.         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.

 

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

 

7- DO PAGAMENTO.

 

7.1.            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 pela Seção de Almoxarifado.

 

7.2.            Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

7.3.            Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

7.4.            O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
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7.5.            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.

 

7.6.         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%

 

 

8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

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

 

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

 

9.1.       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.
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10 - DA PUBLICAÇÃO.

 

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

 

11 – DO FORO.

 

11.1.       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:

Pela Empresa:

Em 28 de maio de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 28/05/2020, às 16:16, 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
0712360 e o código CRC 6345369A.

0008805-71.2019.6.02.8000 0712360v2
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28/05/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=28489821&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 28/05/2020 16:11:59 

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 00033/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00016/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
4 Material 458757 - Luva segurança
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$)
1450 Bens Comuns Menor Preço 20,0000

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

2900

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 1450

Item Anterior Ir para o Item: 4  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Luva segurança, material: nitrílico, aplicação: produtos químicos, características adicionais: flocada internamente 
com algodão, modelo: ambidestra, cor: rôxa, tipo: descartável

Valor Máximo Aceitá
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 28/05/2020 16:11:24 

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 00033/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00016/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
3 Material 368775 - Limpador base ácida
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$)
1200 Bens Comuns Menor Preço 3,4400

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

2400

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 1200

Item Anterior Ir para o Item: 3  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Limpador base ácida, composição básica: ácido sulfônico, fluorídrico e muriático, aspecto físico: líquido, cor: 
incolor, aplicação: limpeza de pisos, características adicionais: biodegradável

Valor Máximo Aceitá
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 28/05/2020 16:10:58 

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 00033/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00016/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Material 448055 - Lenço umedecido
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$)
7700 Bens Comuns Menor Preço 25,5500

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

15400

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 7700

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Lenço umedecido, material: não tecido, dimensões: cerca de 2,5 x 4 cm, componentes: impregnado c, álcool, tipo uso: 
descartável, embalagem: embalagem individual

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 00033/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00016/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 429225 - Álcool etílico limpeza de ambientes
Unidade de Fornecimento
Frasco 500,00 ML
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
17000 Bens Comuns Menor Preço 9,7400

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

34000

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 17000

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração: 70%

Valor Máximo Aceitá
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 28/05/2020 16:09:21 

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 00033/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00016/2020

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
0008805-71.2019 Menor Preço Não Não  

* Lei 13.979/2020, art.4-G(COVID-19) ?    Sim   Não   

Validade da Ata SRP   Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

6  mes(es) Equalização de ICMS Internacional 4 4 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
01/06/2020

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 01/06/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, 377

Bairro
Farol

Registro de Preços de material de consumo - limpeza, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.

Ordenador de Despesa - Presi

Chefe da Seção de Licitações 
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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 05302020060100096
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Nº 103, segunda-feira, 1 de junho de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato-TSE nº 9/2020, firmado entre o TSE e a empresa VCS Elétrica e Serviços de
Chaveiros e Confecção de Carimbos Ltda-ME, CNPJ nº 09.252.432/0001-64. Objeto:
fornecimento de carimbos autoentintados automáticos, refil de tinta para os carimbos
automáticos, bem como a prestação dos serviços de substituição da borracha dos carimbos
reutilizáveis, pelo período de 12 meses, consoante especificações, exigências e prazos do
Projeto Básico e proposta da Contratada. VALOR: R$ 8.515,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei
n.º 8.666/93. ASSINATURA: 14/05/2020. ASSINAM: Salatiel Gomes dos Santos, Secretário
de Administração, pelo TSE; Valdemir Araújo Vieira, pela empresa. PA 2019.00.000011598-
2.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho Ordinário nº 2020NE000793, emitida em 29.05.2020. FAVORECIDO:
Associação Amigos Metroviários Excepcionais. OBJETO: Prestação de serviço de
tradução/interpretação simultânea da língua portuguesa para língua brasileira de sinais e
vice-versa nas modalidades falada sinalizada ou escrito no TSE. VALOR: R$ 14.850,00.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8666/93 e 10520/2002. PA 2020.00.000004334-0.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico 34/2020. Objeto: o registro de preços para eventual aquisição de
cabeçote de impressão ciano/preto látex HP 831, com a logística reversa. Ata de Registro
de Preços TSE nº 49/2020, empresa Rizon Indústria de Máquinas Ltda-EPP. Preço unitário
do item 1 (R$ 835,00). FUNDAMENTO LEGAL: Leis n.ºs 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto n°
7.892/2013. ASSINATURA: 29/05/2020. ASSINAM: Adaíres Aguiar Lima, Secretária de
Administração, pelo TSE; José Carlos de Almeida, pela empresa. SEI 2019.00.000008411-
4.

COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES
SEÇÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TA ao Contrato-TSE nº 19/2018, firmado entre o TSE e a empresa Arrow ECS Brasil
Ditribuidora Ltda. - CNPJ 10.646.995/0001-16. OBJETO: Prorrogar a vigência contratual,
somente para o item 6, pelo período de 30/5/2020 a 30/5/2021. Valor do contrato: R$
5.494.880,00. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57,II, da Lei nº 8.666/93. ASSINATURA: 29/5/2020.
ASSINAM: Rui Moreira de Oliveira, Diretor-Geral, pelo TSE; Gisela Cesar Maldonado, Sócia,
pela contratada. PA nº 2017.00.000009508-5.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 16/2020

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 22754/2019 . Objeto: Pregão
Eletrônico - Fornecimento de água mineral

JANAINA LIMA ARRUDA
Pregoeira

(SIDEC - 29/05/2020) 050001-00001-2019NE000107

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020 - UASG 60001

Nº Processo: 005921/20-00.09. Objeto: Prestação de serviço continuado de manutenção
preventiva e corretiva de impressoras HP Color LaserJet CP5525xh.. Total de Itens Licitados:
1. Edital: 01/06/2020 das 09h00 às 17h59. Endereço: Praça Dos Tribunais Superiores -
Ed.sede Stm, Sala 1103, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/60001-5-00031-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 01/06/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
15/06/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital
disponível nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.stm.jus.br.

LUCIANNE RODRIGUES DO AMARAL
Pregoeira

(SIASGnet - 28/05/2020) 60001-00001-2020NE000109

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020 - UASG 60001

Nº Processo: 003392/20-00.07. Objeto: Aquisição de 30 (trinta) impressoras multifuncionais
à jato de tinta, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP).. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
01/06/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Praça Dos Tribunais Superiores - Ed.sede, Sala
1301, - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/60001-5-00030-2020.
Entrega das Propostas: a partir de 01/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 12/06/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Informações Gerais: Edital disponível nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br e
www.stm.jus.br..

DAVID GONCALVES OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/05/2020) 60001-00001-2020NE000119

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020 - UASG 60001

Nº Processo: 025211/19-00.01. Objeto: Contratação de empresa especializada em Mailing
Jornalístico.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/06/2020 das 09h00 às 17h59.
Endereço: Praça Dos Tribunais Superiores - Ed.sede Stm, Sala 1103, Asa Sul - BRASÍLIA/DF
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/60001-5-00029-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 01/06/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 12/06/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações
Gerais: Edital disponível nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br e
www.stm.jus.br..

LUCIANNE RODRIGUES DO AMARAL
Pregoeira

(SIASGnet - 28/05/2020) 60001-00001-2020NE000109

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO Nº 15/2020

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº TRF2-EOF-
2019/267. Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento e instalação de divisórias cegas,
divisórias com vidro, armários e portas em painéis, em diversos pavimentos do complexo
predial sede do TRF2, através do Sistema de Registro de Preços.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 29/05/2020) 090028-00001-2020NE000298
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.; Objeto do
3º Termo Aditivo: Determinar à CONTRATADA que, à exceção dos profissionais destacados
à prestação de serviços essenciais, proceda à imediata suspensão das atividades presenciais
por parte dos colaboradores alocados nas dependências deste Tribunal, à vista da
decretação de estado de calamidade pública, por meio do Decreto Legislativo nº 6, de
20/03/2020, bem assim das medidas previstas para o enfrentamento da emergência na
área de saúde; Fundamento Legal: Parágrafo único do artigo 8° e o §5° do artigo 79, ambos
da Lei 8.666/93; Data da assinatura: 26/05/2020; Proc. n.º TRF2-EOF-2017/00231; Contrato
n.º 067/2018.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 11/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: RAFAEL VIEIRA
COSTA-ME. OBJETO: Serviços de confecção de cópias reprográficas, plotagem de plantas,
banners e digitalização de documentos. ORIGEM: Dispensa de Licitação. DOT.
ORÇAMENTÁRIA: PT- 107760, NDs 3390.30 e 3390.39; 2020NE500439 e 440, datadas de
27.05.2020. PREÇO TOTAL: R$ 7.746,75 . VIGÊNCIA: 28.05.2020 a 28.05.2021. PA: 0003052-
13.2020. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em 28.05.2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n° 18/2020. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: CENTROESTE AR
CONDICIONADO EIRELI. CNPJ-31.047.826/0001-30. Objeto: Contratação de empresa
especializada em refrigeração para fornecimento e instalação de equipamentos de
refrigeração. Fundamento Legal: Pregão n° 04/2020-TRF5ªRegião; PAV n° 0010980-
15.2019.4.05.7000-TRF5ªR; Lei 10.520/2002; Dec. 3.555/2000; Dec. 3.693/2000; Dec.
3.784/2001; Dec. 10.024/2019; L.C. 123/2006; Dec. 8.538/2015; IN 05/2017-SEGE/MPDG; Res.
114/2010-CNJ; IN 01/2010-SLTI/MPOG e Lei 8.666/1993. Valor global: R$ 43.009,99 (quarenta e
três mil, nove reais e noventa e nove centavos). Recursos Orçamentários: PT n° 168455; ED n°
449051; NE n° 436/2020 datada de 22/05/2020, na modalidade global, no valor de R$
43.009,99. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 1° de junho de 2020. Assinatura:
28/05/2020. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªR. e Ricardo Guerra
Chaves, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 21/2020

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 0002392-
57.2019. , publicada no D.O.U de 15/05/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação dos
serviços de transporte, por meio de veículo automotor utilitário fechado (baú, van ou
furgão), com motorista habilitado, abastecido, e mão de obra em quantidade suficiente
para embarque e desembarque das urnas, concernentes à distribuição e recolhimento de
urnas eletrônicas,nas seções eleitorais dos Municípios de Cruzeiro do Sul/AC, Mâncio
Lima/AC e Rodrigues Alves/AC, por ocasião das Eleições Municipais/2020. . Novo Edital:
01/06/2020 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Avenida Antonio da Rocha
Viana RIO BRANCO - ACEntrega das Propostas: a partir de 15/05/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/06/2020, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

BRUNA SILVA BRASIL
Assistente da Seção de Licitação

(SIDEC - 29/05/2020) 070002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0008805-71.2019. Objeto: Registro de Preços de material de consumo -
limpeza, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.. Total de Itens
Licitados: 4. Edital: 01/06/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-
00033-2020. Entrega das Propostas: a partir de 01/06/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/06/2020 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 28/05/2020) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0008809-11.2019. Objeto: Aquisição de material de consumo - água mineral para
mesários e demais auxiliares, por ocasião das Eleições de 2020, conforme especificações e
condições assentadas no ANEXO I do edital. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/06/2020 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00035-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 01/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
18/06/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 28/05/2020) 70011-00001-2019NE000032
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0001742-58.2020. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviço de confecção e instalação de toldo para a fachada principal da unidade da
Biblioteca e Arquivo, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus
anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/06/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00034-2020. Entrega das Propostas:
a partir de 01/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 17/06/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 28/05/2020) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0009836-29.2019. Objeto: Aquisição de material de consumo - material de
copeiragem, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A do
edital. . Total de Itens Licitados: 11. Edital: 01/06/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00036-2020. Entrega das Propostas:
a partir de 01/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 19/06/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 29/05/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 05/2020. Assinatura: 27/05/2020. P.A. nº 0002775-90.2019.6.03.8000. Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.

Ata de Registro de Preços nº 12/2020

. EMPRESA REGISTRADA: RC RAMOS COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 07.048.323/0001-02
. GRUPO 02
. Especificação Quant R$ (unit.) Total
. CALCULADORA BÁSICA SOLAR, 12DÍGITOS, DUPLA ALIMENTAÇÃO: SOLAR E BATERIA, VISOR COM
INCLINAÇÃO. FUNÇÕES: GT; RAIZ QUADRADA; INVERSOR DE SINAL; TECLA OFF; CORREÇ ÃO

21
U N I D.

13,00 273,00

. CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, com secagem rapidamente, escrita macia, bola de tungstênio,
ponta média 1mm, largura da linha 0,4mm, corpo hexagonal poliestireno cristal e transparente,
ponteira em latão, furo lateral, gravado no corpo e na carga a marca do fabricante.

6.216
U N I D.

0,47 2.921,52

. CANETA MARCA TEXTO AMARELO, com ponta sintética, formato Chanfrado, proporcionando 2
espessuras diferentes no uso. Tampa com clip. Tinta à base de água, lavável, gravado no corpo
a marca do fabricante. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante
e prazo de validade. Validade mínima de 12 meses

330
U N I D.

1,20 396,00

. CANETA MARCA TEXTO VERDE, com ponta sintética, formato Chanfrado, proporcionando 2
espessuras diferentes no uso. Tampa com clip. Tinta à base de água, lavável, gravado no corpo
a marca do fabricante. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante
e prazo de validade

288
UNID

1,20 345,60

. CANETA MARCA TEXTO LARANJA.com ponta sintética, formato Chanfrado, proporcionando 2
espessuras diferentes no uso. Tampa com clip. Tinta à base de água, lavável, gravado no corpo
a marca do fabricante. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante
e prazo de validade

228
UNID

1,20 273,60

. VALOR TOTA DA ATA R$ 4.209,72

Ata de Registro de Preços nº 14/2020

. EMPRESA REGISTRADA: SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 02.642.492/0001-44
. GRUPO 04
. Especificação Quant R$ (unit.) Total
. ENVELOPE Saco, formato 240x340mm, 80g, em papel kraft natural. Impressão com o brasão da
república - marca Foroni.

2.980
U N I D.

0,86 2.562,80

. ENVELOPE Saco, formato 310x410mm, 80g, em papel kraft natural. Impressão com o brasão da
república - marca Foroni.

3.228
U N I D.

0,63 2.033,64

. ENVELOPE Saco, formato 310x410mm, 150g, em papel kraftnatural. Impressão com o brasão da
república - marca Foroni.

402
U N I D.

0,94 377,88

. ENVELOPE, em papel kraft natural 80g, 10x14cm, com acondicionamento interno em plástico
bolha - marca Foroni.

2.310
U N I D.

3,78 8.731,80

. VALOR TOTA DA ATA R$ 13.706,12

Ata de Registro de Preços nº 15/2020

. EMPRESA REGISTRADA: ONADIR SERRATO JUNIOR ME
CNPJ: 23.935.375/0001-49
. GRUPO 06
. Especificação Quant R$ (unit.) Total
. FITA ADESIVA dupla face papel 25mm x 30m - Branca 505

U N I D.
5,65 2.853,25

. FITA ADESIVA em polipropileno, cor marrom, material em adesivo acrílico especial à base
d'água. Dimensões 48mm x 50m. Validade de 12 meses. Embalagem com identificação do
produto e marca do fabricante.

141 ROLOS 6,90 972,90

. FITA ADESIVA em polipropileno, cor transparente, material em adesivo acrílico especial à base
d'água. Dimensões 48mm x 50m. Validade mínima de 12 meses. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.

148 ROLOS 6,64 982,72

. FITA ADESIVA, tipo durex, transparente, dimensões 12mm x 50m. Validade mínima de 12 meses.
Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

372
R O LO S

1,80 669,60

. FITA ADESIVA, tipo crepe, cor bege, Dimensões 50mm x 50m. Válida mínima de 12 meses.
Embalagem com identificação do produto e marca do fabricante.

642
U N I D.

8,09 5.193,78

. FITA ADESIVA dupla face, 48mm x 30m. Fita de Papel com Adesivo Acrílico à Base d'Água. Liner
de Papel siliconizado e adesivo permanente.

120
U N I D.

22,50 2.700,00

. VALOR TOTAL DA ATA R$ 13.372,25

Publicação do aviso de licitação  no DOU (0713512)         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 353

http://www.in.gov.br/autenticidade.html


01/06/2020 Pregões 2020 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy2_of_pregoes-2019 1/7

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 

Número 12/2020
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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

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
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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

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.
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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

Objeto: aquisição de material de consumo- pneus novos, conforme o edital e seus anexos.

Valor total estimado para item 1 :  R$  8.417,60
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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

Valor unitário estimado item 1 :  R$ 1.379,49
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 563,58
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Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 33/2020
SEI 0008805-71.2019.6.02.8000

Data: 16/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - limpeza, nas condições e especificações descritas no edital e seus
anexos

Valor unitário estimado item 1 :  R$ 9,74
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 25,55
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 3,44
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 20,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 34/2020
SEI 0001742-58.2020.6.02.8000

Data: 17/06/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de confecção e instalação de toldo para a fachada principal da
unidade da Biblioteca e Arquivo, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 2.099,20
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 35/2020
SEI 0008809-11.2019.6.02.8000

Data: 18/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo - água para mesários, nas condições e especificações descritas no edital e seus
anexos.

Valor total estimado:  R$ 83.921,94
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 36/2020
SEI 0009836-29.2019.6.02.8000

Data: 19/06/2020 às 09:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo –  material de copeiragem, , conforme especificações e condições assentadas no
edital e seus anexos.
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Valor total estimado  lote 1:  R$ 4.381,81
Valor total estimado  lote 1:  R$ 4.471,26
Valor total estimado  lote 1:  R$ 4.446,71
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, 01 de junho de 2020.

À PREG,

para realização do certame.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 01/06/2020, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0713522 e o código CRC 18946CBF.

0008805-71.2019.6.02.8000 0713522v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2020.
Senhor Diretor- Geral.
Em reunião realizada no dia 03 de junho do corrente ano cuja ata

encontra-se em processo de elaboração e/ou colheita de assinaturas, restou
decidido que:

Quanto à ausência de posicionamento técnico da AAMO, no que
diz respeito à avaliação sobre tempo de uso para troca das máscaras e sobre a
segurança do uso de máscaras de tecido, a Comissão entendeu que deve
aguardar o resultado da visita agendada pela equipe de médicos do TRT para
tratar do assunto.

Em sendo assim, encaminho os presentes autos a Vossa Senhoria
para que, caso repute necessário, sejam dados os direcionamentos
imprescindíveis ao seu cumprimento.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assessor de
Gestão Estratégica em substituição, em 04/06/2020, às 17:06, 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
0716002 e o código CRC 153FCFA9.

0008805-71.2019.6.02.8000 0716002v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de junho de 2020.
Considerando o que deliberado pela Comissão

Permanente de Planejamento das Eleições, nos termos da
informação contida no Despacho AGE 0716002, determino o
encaminhamento dos presentes autos à gestão contratual para
o devido acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
08/06/2020, às 08:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0716633 e o código CRC 2F376F31.

0008805-71.2019.6.02.8000 0716633v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de junho de 2020.
À Direção-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Ao tomar ciência do Despacho AGE 0716002, peço-

lhe vênia para informar que a AAMo já se pronuncou sobre o
tema nos autos do PA 0005059-64.2020.6.02.8000,
especificamente o Despacho 0712575.

Destaco, por oportuno, que a instrução dos
presentes autos foi devidamente concluída, havendo sido
agendado o competente certame para abertura no próximo dia
16 (doc. 0712358).

Respeitosmente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/06/2020, às 22:17, 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
0716964 e o código CRC 12FC33B3.

0008805-71.2019.6.02.8000 0716964v1

Despacho GSAD 0716964         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 364



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2020.
O Sr. Secretário de Administração (0716964),

informa que a situação retratada no Despacho AGE 0716002 - 
ausência de posicionamento técnico da AAMO, no que diz
respeito à avaliação sobre tempo de uso para troca das
máscaras e sobre a segurança do uso de máscaras de tecido -
já foi superada com o pronunciamento daquela unidade
nos autos do PA 0005059-64.2020.6.02.8000, especificamente
no Despacho 0712575. 

Informa, ainda, a conclusão da instrução destes
autos, com a abertura do certame agendada para o próximo
dia 16, conforme doc. nº 0712358.

Assim, retornem-os autos à Secretaria de
Administração para as providências necessárias à
continuidade do feito.

De mais a mais, destaco que é necessário aferir o
custo e o benefício das aquisições, de maneira a se obstar
valores que inviabilizem orçamentariamente este Tribunal. O
Ministro Barroso, na ADI, deixou claras as pautas, que devem
seguir o conhecimento científico interno e internacional,
senão vejamos:

1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à
saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, por
inobservância: (i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos princípios
constitucionais da precaução e da prevenção. 2. A autoridade a quem compete decidir
deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem
expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal
como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente
reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução e da
prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações a
direitos. BRASIL, STF –ADI-MC 6.424, Relator(a):  Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal
Pleno, julgado em 21.05.2020. Disponível em:
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5912218. Acesso em:
09.06.2020.
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                  A par disso, não depreendi da análise o
aprofundamento acima alinhado, de maneira que, a par da
nova licitação, deve seguir, mas necessário se torna o retorno
à AAMO para aprofundamento. Encaminhe-se à AAMO
também. 
 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
10/06/2020, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0717506 e o código CRC A5A288EE.

0008805-71.2019.6.02.8000 0717506v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2020.
À Dirtoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em face do Despacho GDG 0717506, permita-me

tecer alguns esclarecimentos adcionais ao Despacho
GSAD 0716964:

a) este processo não trata de aquisição de máscaras
de proteção (vide Anexo ao TR - doc. 0676251);

b) o Termo de Referência, em sua versão inicial e
revisada, foi submetido à Comissão de Planejamento de
Pleitos Eleitorais, conforme consta dos Despachos
GDG 0647218 e 0670245;

c) o feito teve trêmite normal pois trata de itens
comumente adquiridos pelo Tribunal, independentemente da
situação de pandemia (vide a propósito o  PA 0003573-
15.2018.6.02.8000; PA 0004542-93.2019.6.02.8000 e  PA
0003931-09.2020.6.02.8000).

d) A AAMO, nos autos do PA 0001682-
85.2020.6.02.8000, já teve oportunidade e apreciar Termo de
Referência em que se buscava, entre outros, a aquisição de
luvas e álccol em gel (doc. 0664547) conforme consta do
Despacho AAMO 0665531;

Com esses breves apontamentos adicionais, peço-
lhe vênia para, à vista dos apontamentos do Despacho
GDG 0717506, consultar se o Pregão nº 32/2020, marcado
para o próximo dia 16 (doc. 0713512), deverá ser realizado ou
cancelado.

Respeitosamente.
Despacho GSAD 0719217         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 367



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/06/2020, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0719217 e o código CRC 0A9E71EA.

0008805-71.2019.6.02.8000 0719217v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2020.
Srª Chefe SEALMOX.
 
Reporto-me no presente para solictar o

pronunciamento de V.Sª quanto ao pedido de esclarecimento
anexo ao presente processo, evento sei nº 0719384, PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 33/2020, abertura do certame para o dia
16/06/2020, 14h. 

 
Aguardo e agradeço antecipadamente.
 
Cordialmente.
 
PREGOEIRO TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 11/06/2020, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0719385 e o código CRC 2EDC7714.

0008805-71.2019.6.02.8000 0719385v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de junho de 2020.
 
Senhor Pregoeiro,
 
Informo que a apresentação do produto limpador

multiuso é em frascos de 500ml.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 12/06/2020, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0719513 e o código CRC 1A14387B.

0008805-71.2019.6.02.8000 0719513v1
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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.
 
Levando em consideração os apontamentos

apresentados pelo Titular da SAD, por intermédio do
Despacho GSAD 0719217, retornem-se os autos eletrônicos à
Secretaria de Administração, a fim de promover a
continuidade do feito.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/06/2020, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720310 e o código CRC 6331E188.

0008805-71.2019.6.02.8000 0720310v1
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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.
Em atenção ao Despacho GDG 0720310, devolvo os

autos ao Sr. Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/06/2020, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720446 e o código CRC 39FA9C6A.

0008805-71.2019.6.02.8000 0720446v1
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Razão Social: C. O DE SOUZA 

CNPJ: 30.788.967/000140

 Rua Doutor Antônio Cansanção, 812, sala 101

Email alagoasmedical@gmail.com 

ANVISA (AFE) n. 8.18698.7

Fone (82): 30247070

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS/TREAL

PREGÃO ELETRÔNICO 33/2020 DATA: 16/06/2020

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM HORA: 14:00 (QUATORZE) HORAS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO  LIMPEZA

Item Descrição Und.
Marca e 

Fabricante
Qtde. Preço Unit. Preço Total

2

LENÇO UMEDECIDO (Refil para

balde com 400 unidades).

Elaborado com ingredientes não-

alcoólicos, em tecido não tecido

(TNT), na cor branca, com

dimensões de 17 cm x 12 cm,

fragrância suave, com extrato de

Aloe Vera dermatologicamente

testado. MS: 25351.943322/2016-

19

UND. CAHE BABY 7.700 R$ 8,9844 69.179,88R$             

 R$            69.179,88 

Condições da proposta

Validade da proposta: 60 dias

Fornecimento: Conforme edital

Pagamento: Conforme edital

Valor total da proposta

1.1 A LICITANTE DECLARA QUE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA

DATA DE ABERTURA DESTE CERTAME; 

1.2 A LICITANTE DECLARA, EXPRESSAMENTE QUE ESTÃO INCLUÍDAS NESTA PROPOSTA COMERCIAL, AS DESPESAS COM

TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS SOCIAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, E QUAIS QUEREM OUTRAS DESPESAS

QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DA LICITAÇÃO; 

1.3 A LICITANTE DECLARA, QUE A ENTREGA SERÁ CONFORME EDITAL; 

1.4 A LICITANTE DECLARA, QUE O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS SERÁ CONFORME EDITAL; 

1.10 A LICITANTE DECLARA, QUE INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO CERTAME, CIENTE DA

OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES; 

1.5 A LICITANTE DECLARA, QUE ESTÁ DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS E CONDIÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS; 

1.6 A LICITANTE DECLARA, QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO E/OU VIGÊNCIA CONTRATUAL: DE ACORDO COM O DISPOSTO

NESTE EDITAL;

1.7 A LICITANTE DECLARA, QUE CONCORDA E ATENDE A TODOS OS ITENS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, SUBSCRITA POR

SEU REPRESENTANTE LEGAL; 

1.8 A LICITANTE DECLARA, QUE CUMPRE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE

2006, ESTANDO APTA PARA USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECINDO EM SEUS ARTS. 42 À 49; 

1.9 A LICITANTE DECLARA, QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS,

BEM COMO DE QUE CUMPRO TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL; 
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Razão Social: C. O DE SOUZA 

CNPJ: 30.788.967/000140

 Rua Doutor Antônio Cansanção, 812, sala 101

Email alagoasmedical@gmail.com 

ANVISA (AFE) n. 8.18698.7

Fone (82): 30247070

1.11 A LICITANTE DECLARA, 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 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO. 

RAZÃO SOCIAL: C. O DE SOUZA (ALAGOAS MEDICAL) 

CNPJ: 30.788.967/000140 

ENDEREÇO: RUA DR ANTÔNIO CANSANÇÃO, 812, EDF. LUCIANA, SL 101 

BAIRRO: PONTA VERDE CEP.: 57.035190 MACEIÓ/ALAGOAS 

FONE: (82) 30247070 EMAIL: ALMEDICAL.LICITACAO@GMAIL.COM 

BANCO DO BRASIL: AGÊNCIA 33324 / CONTA CORRENTE: 57.8126 

CLEOCINA OLIVEIRA DE SOUZA, BRASILEIRA, DIVÓRCIADA, REPRESENTANTE LEGAL, INSCRITO(A) NO CPF/MF SOB O Nº:

667.031.31287 E NO RG SOB O Nº: 275914 SJSP/AC, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) NA RUA JÁDER IZÍDIO MALTA DE

ARAÚJO, JATIÚCA, EDIFÍCIO LAS BRISAS, Nº 201, APT 705, CEP: 57.036610, MACEIÓ/ALAGOAS.
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QUANT
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2020.
Srª Chefe Almoxarifado.
 
Segue anexo aos presentes autos eletrônicos

propostas de licitantes melhores classificados nos itens 02 e
03, Pregão 33/2020, considerando a necessidade de V.Sª
analisar a conformidade das propostas conforme exigências
contidas no Termo de Referência, Anexo I-A, do referido Ato
Convocatório.

 
1.  ITEM 02 - LENÇO UMEDECIDO: 0720848
2.  ITEM 03 - LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO 0720849

 
Cordialmente.
 
Pregoeiro.
 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 17/06/2020, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720851 e o código CRC BA5F5CC7.

0008805-71.2019.6.02.8000 0720851v1
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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 junho de 2020.
 
Senhor Pregoeiro,
 
Da análise das propostas enviadas para os itens 2 e

3, temos:
 
Item 02: o licitante C. O. de Souza apresentou a

proposta 0720848, de REFIL PARA BALDE DE LENÇOS, com
400 unidades. Não solicitamos o REFIL, no instrumento
convocatório. Queremos o produto na sua embalagem usual,
pois não sendo em balde, seu uso se torna dificultoso durante
o atendimento ao eleitor, onde a tampa do balde tem um papel
essencial de regular a saída dos lenços, sem que haja
contaminação dos demais. É essencial que sejam em baldes,
pois serão para uso nas Seções Eleitorais, onde tudo precisa
ser prático e célere. Sendo assim não é possível a aceitação
do REFIL. Faz-se necessário retificar a proposta.

Item 03: o licitante MRB Distribuidora de
Acessórios Empresariais Eireli apresentou a
proposta 0720849, de multiuso da marca ORIENTAL. Em
pesquisa no site do fabricante do
produto http://www.oriental.ind.br/ não conseguimos
visualizar a composição química do mesmo e tampouco aferir
se contém tensoativos biodegradáveis, como exigido na
descrição do item. Faz-se necessário diligenciar junto ao
licitante, para que nos apresente a ficha técnica do produto,
especificando sua composição química e comprovando que o
mesmo contém tensoativos biodegradáveis. Caso estas
informações estejam contidas no rótulo da embalagem, o
licitante poderá apresentar também fotos nítidas do produto,
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frente e verso.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 17/06/2020, 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
0720911 e o código CRC ABA76E3C.

0008805-71.2019.6.02.8000 0720911v1
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  HR7 

Rua Itumbiara, sn, quadra 153,

Email: hr7s

 

Ao 

TRIBUNAL REGIONAL ELEIT

Pregão Nº 33/2020 

 

Sr. Pregoeiro,  
Após o exame dos documen
citado acima, esta empresa s
acordo com as especificaçõe
 

PRO
 

Item  Descrição  

1 

ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL
concentração mínima 70% INPM,
GL neutro, transparente. Produto
frascos de500ml, indicando regist
item no Ministério da Saúde e nú
de telefone para atendimento ao
consumidor (SAC). Acondicionam
obrigatório em caixas de papelão
contendo identificação do fabrica
Validade mínima de 18 meses a p
da data de entrega 
Anvisa: N°: 25351.417159/2015
Aut.func./Ms 3.04393.9 

 

VALOR TOTAL DA 
seiscento

 
VALIDADE DA PROPOST
PRAZO DE ENTREGA: 
 

 
 
DADOS DO PROPONENT
 
RAZÃO SOCIAL: FLAVIA
 

R7 EMPREENDIMENTOS 
CNPJ:36.616.570/0001-58 

153, lote 01/22, Bairro: Cidade Jardim – Goiânia- Goiás, CE

hr7solucoes@gmail.com / telefone: (62) 9 8275-3654 

Proposta de Preços  

LEITORAL DE ALAGOAS - AL 

umentos do Edital/Termo de referencia referente o
resa se propõe a fornecer o MATERIAL abaixo de
icações descritas no TERMO DE REFERÊNCIA d

PROPOSTA COMERCIAL 

Qtd MARCA / MODELO PR
UN

 GEL, 
PM, 70% 
duto em 
egistro do 
e número 
o ao 
namento 
elão, 
bricante. 
s a partir 

15-03. 

17.000 Oeste /Frasco 500ml R$

 

 

L DA PROPOSTA:  R$ 57.628,30 (Cinqüenta e 
centos e vinte e oito reais e trinta centavos) 

POSTA: 60 DIAS  
A:  30 dias conforme previsto no Termo de

NENTE: 

AVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES 

 

s, CEP: 74.413-120 / 

rente o certame 
ixo descrito, de 
CIA do edital:  

PREÇO 
UNITÁRIO  

PREÇO TOTAL 

R$ 3,3899 R$ 57.628,30 

nta e sete mil 

mo de Referência. 
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CNPJ: 36.616.570/0001-58Inscrição estadual: 10.791.946-0, Inscrição 
municipal: 5063256  

ENDEREÇO: Rua Itumbiara, Qd. 153 Lt. 01/22. CIDADE JARDIM. CEP: 
74.413-120. GOIÂNIA-GO  
TELEFONE: (62) 9 8275-3654 
 
       Dados Bancários para Pagamento: 

      -Banco INTER (077) - Agência: 0001 -9  Conta Corrente: 5503937-5 
1 - Declaramos que as especificações técnicas dos produtos ofertados 

atendem rigorosamente as exigências de entrega constantes no edital e seus 
anexos.  

 

2 - Os preços apresentados são fixos e irreajustáveis.  
3 - Os preços propostos estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e 

custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas 
as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto 
da presente licitação/cotação.  

 

Goiânia, 16 de Junho de 2020.  
 

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES 
CPF: 048.657.441-50 

Rg: 5857849GO 
Poprietária 
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Nº 126, segunda-feira, 5 de julho de 201012 ISSN 1677-7042

COM
ERCIALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO PROIBIDAS

.

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 10102010070500012

EMPRESA: GETMED - DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITA-
LAR LTDA-EPP
ENDEREÇO: RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 3-41 A
BAIRRO: V. SÃO JOÃO DA BOA VISTA CEP: 17060350 - BAU-
RU/SP
CNPJ: 01.631.872/0001-10
PROCESSO: 25351.160219/2010-17 AUTORIZ/MS:
PW71623MH60X (8.06560.9)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP.
ENDEREÇO: RUA DOZE DE MAIO, 547
BAIRRO: JD. GUIMARÃES CEP: 07056120 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 11.260.846/0001-87
PROCESSO: 25351.144636/2010-21 AUTORIZ/MS:
UY3X9WHYW38L (8.06540.0)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: fisiobras industria e comercio de materIal esportivo e
fisioterapeutico ltda
ENDEREÇO: rua humberto negrelo, 365
BAIRRO: umbara CEP: 81930000 - CURITIBA/PR
CNPJ: 80.551.724/0001-62
PROCESSO: 25351.354348/2010-22 AUTORIZ/MS:
24945H8H2X32 (8.06557.0)
AT I V I D A D E / C L A S S E
FABRICAR: CORRELATOS
EMPRESA: Servprol serviços e comércio de produtos médicos ltda
ENDEREÇO: Av. juarez távora, 1188
BAIRRO: torre CEP: 58040021 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 12.929.519/0001-38
PROCESSO: 25351.282815/2010-25 AUTORIZ/MS:
P2LW3636X4X1 (8.06558.3)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: dental casa das brocas ltda.
ENDEREÇO: Rua major estanislau grossmann, 43
BAIRRO: cajuru CEP: 82980180 - CURITIBA/PR
CNPJ: 05.200.582/0001-73
PROCESSO: 25023.025653/2009-28 AUTORIZ/MS:
KXW47YXYY2HW (8.06548.9)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: BIOLITEC BIOTECNOLOGIA COMERCIO, IMPOR-
TACAO, EXPORTACAO LTDA.
ENDEREÇO: R PROFESSOR JOSE HORACIO MEIRELES TEI-
XEIRA, N. 975, CJ.42
BAIRRO: MORUMBI CEP: 05630130 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 09.144.608/0001-64
PROCESSO: 25351.358245/2010-30 AUTORIZ/MS:
U158L1524X88 (8.06553.5)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: SELP MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME
ENDEREÇO: AVENIDA ANÁPOLIS S/Nº, QUADRA 42 A , LOTE
11
BAIRRO: JARDIM PROGRESSO CEP: 74911735 - APARECIDA
DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 03.260.845/0001-04
PROCESSO: 25351.267439/2010-53 AUTORIZ/MS:
U7M228938X50 (8.06538.4)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: edison Luiz schonhorst me
ENDEREÇO: Rua general osório, 910
BAIRRO: centro CEP: 99010140 - PASSO FUNDO/RS
CNPJ: 00.744.718/0001-92
PROCESSO: 25025.012416/2010-55 AUTORIZ/MS:
UUYX6X46040H (8.06556.6)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: BIO SUPPORT E SERVIÇOS INTEGRAL LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA RICARDO MEDINA FILHO, Nº 768
BAIRRO: VILA IPOJUCA CEP: 05057100 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 01.494.499/0001-01
PROCESSO: 25351.315479/2010-59 AUTORIZ/MS:
UW51417M52MM (8.06550.4)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA SENADOR DARY RIBEIRO, Nº 867
BAIRRO: MARIA AUXILIADORA CEP: 56330425 - PETROLI-
NA/PE
CNPJ: 05.312.096/0001-47
PROCESSO: 25351.358111/2010-63 AUTORIZ/MS:
K4Y4891Y3985 (8.06549.2)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: SALVI & SALVI LTDA - ME
ENDEREÇO: R DOS CAJUEIROS 923
BAIRRO: CENTRO CEP: 78520000 - GUARANTÃ DO NOR-
TE/MT
CNPJ: 09.022.924/0001-63
PROCESSO: 25351.109134/2010-66 AUTORIZ/MS:
U438H20Y3XW0 (8.06535.3)
AT I V I D A D E / C L A S S E
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMPRESA: DELTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
ENDEREÇO: RUA ERNESTO DE SOUZA LEÃO, 85
BAIRRO: PIEDADE CEP: 54400250 - JABOATÃO DOS GUA-
RARAPES/PE
CNPJ: 11.157.952/0001-30
PROCESSO: 25351.363352/2010-72 AUTORIZ/MS:
U52X3L9H280M (8.06543.1)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: MOPRI TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: Rodovia General Milton Tavares de Souza km 116
BAIRRO: Barão Geraldo CEP: 13082740 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 62.408.703/0001-00
PROCESSO: 25351.348464/2010-73 AUTORIZ/MS:
2L83298X42HW (8.06541.3)
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: NEOCIRURGICA PRODUTOS MEDICOS LTDA.
E P P.
ENDEREÇO: R CAPITAO JOSE DA LUZ 115 SALA 803
BAIRRO: COELHOS CEP: 50070540 - RECIFE/PE
CNPJ: 11.186.851/0001-97
PROCESSO: 25351.295072/2010-74 AUTORIZ/MS:
UL2X744X58MX (8.06547.5)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: SILVA E SILVA DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA
LT D A
ENDEREÇO: RUA AGENOR GOULART 400, SALA 03
BAIRRO: OURO PRETO CEP: 31310360 - BELO HORIZON-
TE/MG
CNPJ: 11.465.342/0001-01
PROCESSO: 25351.259513/2010-74 AUTORIZ/MS:
KY6X3XW75HW1 (8.06546.1)
AT I V I D A D E / C L A S S E
EXPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: DIAMANTECH DISTRIBUIDORA LTDA - ME
ENDEREÇO: av. barao do rio branco,1249, sala A altos
BAIRRO: centro CEP: 68742000 - CASTANHAL/PA
CNPJ: 11.140.711/0001-88
PROCESSO: 25351.280057/2010-80 AUTORIZ/MS:
G12XM16HL782 (8.06554.9)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: UTI MÉDICA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ-
VEIS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA ALTINO TOMÉ S/N ANEXO QD 85-A ANE-
XO LOTES 01/18/19/20
BAIRRO: VILA BRASILIA CEP: 74.905790 - APARECIDA DE
GOIÂNIA/GO
CNPJ: 00.740.719/0001-69
PROCESSO: 25351.188468/2010-84 AUTORIZ/MS:
UPLXX46796XM (8.06539.8)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
EMPRESA: active pharmaceutica ltda me
ENDEREÇO: rua frederico afonso 4308
BAIRRO: ponta de baixo CEP: 88104000 - SÃO JOSÉ/SC
CNPJ: 09.026.759/0001-18
PROCESSO: 25024.000203/2009-90 AUTORIZ/MS:
U5383L4W6308 (8.06555.2)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PREMIUM MEDICAL SOLUÇÕES EM IMAGEM LT-
DA.
ENDEREÇO: RUA AURELIA, 192 - SLJ1 PISO 2
BAIRRO: LAPA CEP: 05046000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 09.422.154/0001-46
PROCESSO: 25351.064482/2010-91 AUTORIZ/MS: K198424L2176
(8.06536.7)
AT I V I D A D E / C L A S S E
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: ALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 777, LOJA A
BAIRRO: CENTRO CEP: 36880000 - MURIAÉ/MG
CNPJ: 10.483.213/0001-75
PROCESSO: 25351.357437/2010-98 AUTORIZ/MS: P889M20YM-
HYY (8.06552.1)
AT I V I D A D E / C L A S S E
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

RESOLUÇÃO - RE No- 2.996, DE 1o- DE JULHO DE 2010

O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de no-
meação de 4 de janeiro de 2008, do Presidente da República, e o
inciso X do art. 13 do Regulamento da ANVISA, aprovado pelo
Decreto n° 3.029, de 16 de abril de 1999, tendo em vista o disposto
no inciso VIII do art. 16 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento
Interno da ANVISA, aprovado nos termos do Anexo I da Portaria n.º
354, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto
de 2006,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria nº
354, de 2006, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Em-
presas de Saneantes Domissanitários, constantes no anexo desta Re-
solução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

DIRCEU RAPOSO DE MELLO

ANEXO

EMPRESA: EXPRESSO LEOMAR LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA RST 453, N° 1470, FUNDOS
BAIRRO: MOINHO DÁGUA CEP: 95900000 - LAJEADO/RS
CNPJ: 02.633.583/0001-13
PROCESSO: 25025.038409/2010-01 AUTORIZ/MS: 3.04401.6
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA
ENDEREÇO: ROD GO 330 SN KM 16
BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 75190000 - LEOPOLDO DE BU-
LHÕES/GO
CNPJ: 08.251.405/0001-04
PROCESSO: 25351.225822/2010-11 AUTORIZ/MS: 3.04393.9
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: BELFARMA COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DO CAFE, 1595
BAIRRO: VILA AMELIA CEP: 14050230 - RIBEIRÃO PRE-
TO / S P
CNPJ: 56.001.720/0001-26
PROCESSO: 25351.354363/2010-21 AUTORIZ/MS: 3.04399.1
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: BIOTECNAL LTDA
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM PIAZZA, 408
BAIRRO: JARDIM ANÁPOLIS CEP: 85905470 - TOLEDO/PR
CNPJ: 09.274.180/0001-74
PROCESSO: 25023.208763/2010-33 AUTORIZ/MS: 3.04400.2
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: BRASIL FLORESTAL LTDA
ENDEREÇO: rua carneiro da cunha, 75-a
BAIRRO: saúde CEP: 04144000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 47.115.712/0001-10
PROCESSO: 25351.368170/2010-35 AUTORIZ/MS: 3.04396.0
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: COINPROL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODU-
TOS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: TR 16, nº 44 - Terreo
BAIRRO: NOVA ITAPETINGA CEP: 45700000 - ITAPETIN-
GA/BA
CNPJ: 33.882.887/0001-48
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Solicitação 

Processo 

Nova

Acompanhamento

Acompanhamento

Alteração

Aditamento

Revalidação

Revalidacao Corretiva

Cancelamento à Pedido

Cancelamento por 
Transferência

Emissão de Certificado

Emissão de Certidão

Comprovante

Recadastramento

Retificação

Solicitar prazo -

Você acessou como: ANA CRISTINE KUNTZE
Empresa: PARENTEX INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA

Área: COSMÉTICOS

Peticionar Caixa Postal Início Sair

Acompanhamento Detalhado

Nome do Produto e Marca TOALHAS UMEDECIDAS ANJINHO

Empresa PARENTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Número do Processo 25351.268118/2019-01

Vencimento do Registro 07/05/2024

Número da Transação 4238482019

Número do Expediente 0408133/19-8

Descrição
Data da

Publicação
Situação

Isenção de Registro de Produto 07/05/2019 PUBLICADO NOTIFICADO

Voltar

Visualizar Processo

Peticionamento 3.1.2

Page 1 of 1Anvisa - Registro Eletrônico de Cosméticos

08/05/2019https://cosmeticos.anvisa.gov.br/peticionamento/faces/processo/acompanhamentoDeta...
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2020.
Srª Chefe Almoxarifado.
 
Segue anexo aos presentes autos eletrônicos propostas e

documentos complementares de licitantes melhores classificados nos
itens 01; 02 e 03,  Pregão 33/2020, considerando a necessidade de
V.Sª analisar a conformidade das propostas conforme exigências
contidas no Termo de Referência, Anexo I-A, do referido Ato
Convocatório.

 

1. ITEM 01 - 0721692 (OBS. PÁGINA 06 ANEXA PELO PREGOEIRO/CONSULTA A SER
RATIFICADA PELA UNIDADE DE V.Sª);

2. ITEM 02 - 0721697;
3. ITEM 03 - DOCUMENTO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EVENTO

Nº 0720911. LICITANTE JUNTOU: 0721699

Cordialmente.
 
PREGOEIRO.
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 18/06/2020, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721704 e o código CRC 5FA10B7D.

0008805-71.2019.6.02.8000 0721704v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2020.
 
Senhor Pregoeiro,
 
Da análise das propostas enviadas para os itens 1, 2 e do

complemento da proposta para o item 3, temos:
 
Item 01: o licitante Flávia Milena Oliveira Marques,

CNPJ: 36.616.570/0001-58, apresentou a proposta 0721692,
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM, 500ML, MARCA: OESTE.

Após a análise, esta unidade entende que a proposta
ATENDE ao especificado no Edital.

 

Item 02: o licitante Charlei Boni ME, CNPJ
28.719.518/0001-07, apresentou a proposta 0721697, LENÇO
UMEDECIDO, POTE, 400unid., MARCA: ANJINHO.

Após a análise, esta unidade entende que a proposta
ATENDE ao especificado no Edital.

 
Item 03: o licitante MRB Distribuidora de Acessórios

Empresariais Eireli apresentou
complemento 0721699 à proposta 0720849, o rótulo do MULTIUSO
DA MARCA ORIENTAL, 500ml.

Ao analisar as informações do rótulo apresentado e
a composição química do produto, não visualizamos os tensoativos
biodegradáveis, como exigido no Edital. Destarte, esta unidade
entende que a proposta NÃO ATENDE ao especificado no Edital.

 
Atenciosamente.

Despacho SEALMOX 0721864         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 404



Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 18/06/2020, às 21:24, 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
0721864 e o código CRC 94089B83.

0008805-71.2019.6.02.8000 0721864v1
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��������= #OI,0TOKn0I#Î,P-,1,I-7I#,>DAnrNOI7#I,AB>rHMTL,DAEVVr2M-7

!����W
���s���= c+*t4*&,E,c+*u8

v�������= [?V\,FVCB>?BQ

�����= R#CPMHO2MLPwcKI0H@2MK

����������=�ghsqlsgqgq�qo=jk ��
�;�=�hmjxqogxkpj�jp������:���=�y�z�G�z�{�GG �� U |� :v�

hf

Certidão ITEM 01 SICAF/CRC/NÍVEL CREDENCIAMENTO (0723338)         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 422



���������	
����		�	��������������

�����	��	�����������	����	��������
�������������� !"#

$%&'# ()*+*	,)-
*	.)+-�*	,*�/0-1

 234'53267'687'945727'#������: ;3<=%6>?@'757%3#���

A24267'6>?@'75B=%# C�D��DC��E A24267'6$2FG5&'94%#��D��D�::C

>H&25I# J�����K����LM��������

����M�����

�����	��	����M����	�

 !"# ��������������

$%&'# ()*+*	,)-
*	.)+-�*	,*�/0-1

 234'53267'687'945727'#������: ;3<=%6>?@'757%3#���

A24267'6>?@'75B=%# C�D��DC��� A24267'6$2FG5&'94%#��D��D�::C

"5I52B=%6N24'392# 1,.
-	�-	(*O,*	.)+-�*	,*�/0-1

>F427%6 5P5I# 1�������Q�R

 >!# ���C:E����

>97'3'B%# *+-
�*	�.,-��.S	1	
	�	/�	�	)O	E	�	1-O.�	�-
O�*)

NT95GU@5%6V6W"# �������KX	D	Y����

Z'I'[%9'# Q�CR	�C:�����

>&25I# J�����K����LM��������

)��J��	��	(�����������

,��������
��C�	�	+��.1S	O-)\*1S	O].).1	-	̂).�.1	_*�*	�.
1O�0̀ a.

�C��	�	*_*�-)\.1	�-	)0,
*̀ a.	-)bO��*	�-	01.	
O-�
.	-	-cO-�
.

�CC�	�	)0d-1	-	-/0_*,-
O.1	�-	)0,
*̀ a.	-)bO��*	_*�*	+-e�0).1

�CE�	�	-/0_*,-
O.1	�-	)0,
*̀ a.	-)bO��*	,*
0*)	-	_.�OfO)

�C��	�	-/0_*,-
O.1	�-	)0,
*̀ a.	
a.	-)bO��.1

����	�	��.Y*1	-	,-��*,-
O.1

����	�	�.1,bO�.1	-	*�OY.1	�-	O.0�*�.�	�-	
*O0�-d*	,-��
*)

����	�	-/0_*,-
O.1	-	*�OY.1	�-	)*̂ .�*Og�.

��:�	�	10_�,-
O.1	�-	
(.�,fO�*	�	O�

����	�	,.̂ )f�.	_*�*	-1��Og�.

�CE�	�	O*_-̀ *�*1S	�.�O
*1	-	_-�1*
*1

�E��	�	).0̀ *	-	*�OY.1	�-	,-1*

��E�	�	-/0_*,-
O.1	�-	11O-,*1	�-	
(.�,*̀ h-1	_*�*	-1��Og�.

��:�	�	,f/0
*1	�+-�1*1	_*�*	-1��Og�.

����	�	*�OY.1	_*�*	-1��Og�.

��C�	�	*�-11g�.1	-	�1_.1O+.1	_*�*	-1��Og�.

����	�	-/0_*,-
O.1	
�+�0*1

����	�	_-�(0,-1S	*�OY.1	_*�*	O.*)-O-	-	O.0�*�.�

��C�	�	1*̂ .
-O-1S	*�OY.1	_*�*	̂*�̂ -*�	-	�-
O(�e�.1

��E�	�	*�OY.1	_*�*	\Y-
-	_-11.*)

����	�	*�OY.1	�-	_*_-)	_*�*	\Y-
-

�:��	�	*),-
O.1	-1_-�*1	�-ObO�.1	-	_�-_*�*�.1	*),-
Oe�.1

>&5457%6'&#6ijVklVikik6km#no 7'
 !"#6jpnqkmiqornHnr666666$%&'#6s>t>u6t>v>uuw6 wxwy w$Z8

ji

Certidão ITEM 01 SICAF/CRC/NÍVEL CREDENCIAMENTO (0723338)         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 423



���������	
����		�	��������������

���������
����	�	�����	���	�	�� � !�"�

�#$%	�	��"& '	(�	) ������

�##%	�	��"& '	(�	*!�'"� 

�#+%	�	��"& '	(�	,(� 

-./0/1234.536789:8696939;5<= 14
>?@537A<B9;6B=C<D<C333333E2.453F-G-H3G-I-HHJ3>JKJL>JEMN

77

Certidão ITEM 01 SICAF/CRC/NÍVEL CREDENCIAMENTO (0723338)         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 424



���������� ����	
���������


�������������
����������
���������������
���������
����
����� ���!
"#$%&&'()���!
"#*��%*�*%)�
"+���#'��**)�
�+���#,-./+012 *�*

33

3

4

4

56789:9;<=>?6>@6A=:

4

B:6C<=>686D:EAF7=>GGHIJIJ>KLMN>OJJPP

QRLSTUV>WXYVZ4[\]̂_[̀a4\b4cdef4\g4IhiOPjikPhHJJJPlJOZ4mn̂oa_a4pa_a4q[\]4mb4m[]pb]̀b4\b4[\̂[]b4r4mb4a_̀s4tu4ma4vn[4\g
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do
Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação
falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte
parte interessada:

CHARLEI BONI ME, CNPJ 28719518000107, Endereço - RUA MACHADO DE OLIVEIRA, 44.

1 de Junho de 2020, às 08:33:08

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada
contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua
validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço
http://www.tjrs.jus.br, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais,
informando o seguinte código de controle: ce0357de71a6b8f2c675b311a3937d81
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37408259449Usuário:

23/06/2020 16:41:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES 04865744150 Adimplente36616570
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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37408259449Usuário:

24/06/2020 09:36:48Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

CHARLEI BONI Adimplente28719518
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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¶hqgjklb�G\[�Q[O�S[X

edfgdhijdbc j̀j�G®�\�J\G�J�Et\GC�J�EJF\G�\F·IEUGv��̧ ����}�vG¹c _pbca_pºb̀cpjsi_cd_GF³Gw�w���G¹ciba
²jpb̀cs_nbihjdbcjGF³Gw�w�vvG_cjc»gjsqhdjd_cd_c}��vvvG¼̀j�ibc½¾¾¹¾¾cªµc�

o²_sqb�cdbc�q_a

o²_sqb �jqj ¿§�_̀²jkÀ_�

\[�Q[O�S[X
ywxv̧ xyvyv
}w~w�~wy

\[�Q[O�S��XGW�GZNQVXG[SGVNXVX]YS�G®XNRW�W[XN~G®�\�J\G�J�Et\GC�J�EJF\G�\F·IEU
v��̧ ����}�v�GKtBHxKB®~Gw̧ �̧}̧ ���vxvvv}����G�WT�XNGTSR�W~GF³Gw�w����G�STXNGtWZX�OS[X~
F³Gw�w�vv

�q_a�cÁ
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�_�ìhklbc�ba p_a_sqj̀�G�Et£CGI�EDEKJDC�G�\MEFJ\�Gt¤CGMEKJDC�GDJ�EtUÂEUGKEFK\GDEGy��GÃG�GK��
KC�BCtEtMEUGJ�BFE¢t\DCGKxGL�KCC��GMJBCGIUCGDEUK\FML�E��GE��\�\¢E�GE��\�\¢E�GJtDJ�JDI\�

^̀jqja_sqbc�h¦_̀_sihjdb�c�

e phij§hphdjd_c�_ì_qbc̈�̈ ©�ct�X
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¶hqgjklb�G\[�Q[O�S[X

edfgdhijdbc j̀j�GK¡\F�EJG�CtJG¹c _pbca_pºb̀cpjsi_cd_GF³G����vvG_cjc»gjsqhdjd_cd_c���vvGshdjd_c�

o²_sqb�cdbc�q_a

o²_sqb �jqj ¿§�_̀²jkÀ_�

\[�Q[O�S[X
ywxv̧ xyvyv
}w~w�~ww

\[�Q[O�S��XGW�GZNQVXG[SGVNXVX]YS�G®XNRW�W[XN~GK¡\F�EJG�CtJ�GKtBHxKB®~
y���}���}�xvvv}�v��G�WT�XNGTSR�W~GF³G����vv

�q_a�cÄ
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4342 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- ACAGE
 

            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  0719383

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$  X VALOR ESTIMADO CONTRATAÇÃO ULTRAPASSA O DEFINIDO

EM LEGISLAÇÃO PRÓPRIA.
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80.000,00?

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO EDITAL NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

CONSIDERANDO O PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE
REQUISITANTE : 0721864

CONFORMIDADE TÉCNICA ITENS 01 e 02 exclusivamente,
considerando o fracasso dos itens 03 e  04.

 

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  EDITAL NÃO EXIGE

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X   

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME, SEGUINDO DETERMINAÇÃO
DO EDITAL E LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTA SICAF/CRC/NÍVEL DE CREDENCIAMENTO

ITEM 01 0723338

ITEM 02 0723361

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

ARQUIVO PDF: CERTIDÃO TRABALHISTA, TCU, CNJ, PORTAL
TRANSPARÊNCIA, FALÊNCIA

ITEM 01 0723330

ITEM 02 0723354

ITEM 01 0723684
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17 – Consta consulta ao Cadin? X  
ITEM 01 0723684

ITEM 02 0723685

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

ARQUIVO PDF 

ITEM 01 0723325

ITEM 02 0723344

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

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. DOC. PDF ANEXO ITEM 16

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992) X  V. DOC. PDF ANEXO ITEM 16

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X  

 APRESENTAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL  e/ou ATO
CONSTITUTIVO EMRPESA 

ITEM 01 0723335

ITEM 02 0723356

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  NÃO OCORREU RECURSO

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

ATA PÁGINAS DE 01-13 0723680

ATA PÁGINAS DE 14-24 0723681

ATA PÁGINAS DE 25-33 0723682

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados

  NÃO OCORREU RECURSO
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do término do prazo do recorrente?

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0723686

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

PROPOSTA: ITEM 01   0721692

                       ITEM 02   0721697

RESULTADO FORNECEDOR  0723683

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 24/06/2020, às 10:21, 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
0723687 e o código CRC E584491A.

0008805-71.2019.6.02.8000 0723687v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008805-71.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Eleições 2020. Pregão Eletrônico nº 33/2020. Material de consumo (limpeza). Análise.

 

Parecer nº 1203 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 33/2020 

 
 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo -
limpeza, conforme especificações descritas no Edital deste Pregão
Eletrônico nº 33/2020 e seus anexos.

 
Licitantes vencedores: (Resultado - 0723683)
Item 1. FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES,

CNPJ N.º 36.616.570/0001-58, com valor unitário de R$ 3,38 (três
reais e trinta e oito centavos) e total de R$ 57.460,00 (cinquenta e
sete mil quatrocentos e sessenta reais).

Item 2. CHARLEI BONI, CNPJ N.º 28.719.518/0001-
07, com valor unitário de R$ 9,89 (nove reais e oitenta e nove
centavos) e total de R$ 76.153,00 (setenta e seis mil cento e
cinquenta e três reais).

 
 
Ao exposto, conforme papel de trabalho abaixo, a fim de

opinarmos favoravelmente pela legalidade do presente procedimento
licitatório, realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico, regido pela
Lei nº 10.520/2002, pelos Decretos nº 7.982/2013 e nº 10.024/2019,
e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/93, recomendamos
que sejam atendidos os seguintes apontamentos:

 
1. Juntada de informe quanto à divulgação da intenção de

registro de preços alusiva à presente licitação;
2. Apresentação de nova proposta comercial alusiva ao

Item 1 pela licitante vencedora condizente ao valor adjudicado no
certame licitatório (0723686), atendendo-se assim ao item 11 do
Edital que rege este certame (0712358), tendo em vista que a
proposta então existente apresenta clara divergência (0721692); 

3. Juntada de declaração pelas licitantes vencedoras que
venha a atender o que preconiza o item 4.4., "h", do Edital que rege
este certame (0712358). 

 
Ante os apontamentos acima, suscitamos, por fim, o

envio destes à Secretaria de Administração para conhecimento e
providências.

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente II - ACAGE

 
De acordo.
À Secretaria de Administração.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE
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PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO

 
Registro de preços: SIM (X) NÃO (  )

Objeto: Aquisição de material de consumo – água mineral para mesários e demais
auxiliares, por ocasião das Eleições de 2020, conforme especificações e condições
assentadas em anexo do Edital deste Pregão Eletrônico nº 33/2020.

 

Data da Licitação: 18/06/2020 (14 horas)
 

I - Fase interna Sim Não Evento/obs.
1 - Existe pedido formal da parte interessada,
devidamente justificado? X  Termo de Referência (0676152)

2 - A justificativa apresentada é pertinente (detecção da
necessidade e especificação do objeto, observando a
eficiência, eficácia, efetividade das ações do órgão)?

X  Termo de Referência (0676152)

3 - O objeto solicitado é considerado bem ou serviço
comum? X   

4 - Existe termo de referência com indicação do objeto de
forma precisa, suficiente e clara, observando a vedação
de especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua
realização?

X  Termo de Referência (0676152)
Quadro Anexo Único (0676251)

5 - Constam dos autos pesquisa de mercado para obter-se
noção dos preços praticados, com a juntada da respectiva
planilha e informação do Setor de Compras, conforme o
caso?

X  
Despacho SEIC (0681556)
Relatório Banco de Preços (0681554)
Valor global estimado: R$ 395.443,00
 

6 - Houve a devida reserva de crédito orçamentário (não
se aplica no caso de registro de preços)? X  PE 151/220 (0703694)

7 - O termo de referência foi aprovado pela autoridade
competente (SAD)? X  Despacho GSAD (0705918)

8 - O edital e a minuta do contrato foram devidamente
analisados pela Assessoria jurídica? X  Parecer nº 909/2020 (0705529)

Parecer nº 932/2020 (0707225)
9 - Houve a divulgação da intenção de registro de preços
(IRP)?  X  

10 - Consta autorização da abertura do processo
licitatório pelo Ordenador de Despesas? X  Decisão nº 1424/2020 (0708441)

11 - Consta a designação do Pregoeiro, com a juntada da
cópia da Portaria de sua nomeação? X  Portaria Presidência nº 81/2020

(0719383)
II - Fase externa Sim Não Evento/obs.
12 - O aviso do edital foi publicado com a definição
precisa, suficiente e clara do objeto, a indicação dos
locais, dias e horários em que poderia ser lida ou obtida a
íntegra do edital, bem como o endereço onde ocorreria a
sessão pública, a data e hora de sua realização?

X  
DOU (0713512) - 01/06/2020
Comprasnet (0712363) - 28/05/2020
Página eletrônica do TRE/AL (0713520)
- 01/06/2020

13 - Foi respeitado o prazo mínimo fixado legalmente para
recebimento das propostas - 08 (oito) dias úteis, a partir
da publicação do aviso?

X  Publicação (0713512) - 01/06/2020
Ata Pregão (0723680) - 16/06/2020

Lances Sim Não Evento/obs.
14 - A abertura da sessão ocorreu no horário previsto no
edital? X  Ata Pregão (0723680)

Edital (0712358)
15 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada, pelo
sistema eletrônico, a contraproposta ao licitante que
tenha apresentado lance mais vantajoso, para obtenção
de melhor proposta, observado o critério de julgamento?

X  
Ata Pregão
(0723680, 0723681 e 0723682)
 

16 - Foram negociadas condições diferentes daquelas
previstas no edital?  X  

17 - Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X  
Proposta    
18- 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? Em
caso negativo, foi juntada esclarecimento/justificativa?

  Não se aplica

19 - Foi conferida a preferência, nas aquisições de bens e
serviços de informática e automação, nos termos do art.
3º da Lei nº 8.248/91?

  Não se aplica

20 - A proposta e demais documentos relacionados estão
em conformidade com os requisitos fixados no edital? X  

Proposta Item 1 - 0721692
Proposta Item 2 - 0721697
Despacho SEALMOX 0721864
 

21 - Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta (manuais,
certificados, declarações etc.), a referida documentação
foi apresentada, inclusive via fax, no prazo definido no

  Não se aplica
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edital?
22 - Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-se adequada? X   

23 - A oferta vencedora demonstra-se compatível com os
preços praticados no mercado, considerando, sobretudo,
os subsídios constantes do respectivo processo
administrativo?

X  
Proposta Item 1 - 0721692
Proposta Item 2 - 0721697
Edital - 0712358

Habilitação Sim Não Evento/obs.
24 - A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF
com os seus dados relativos à regularidade fiscal válidos? X  Item 1 (0723338)

Item 2 (0723361)
FGTS X  

 
 
 

INSS X  
Receita Federal X  
Tributos Estaduais e/ou Municipais (quando o edital
exigir) X  

25 - Estando algum documento relativo à regularidade
fiscal desatualizado, foi assegurado à empresa o direito
de apresentar a documentação atualizada e
regularizada? (Verificar se o Pregoeiro trouxe aos autos
documento hábil capaz de comprovar a regularidade
fiscal da empresa vencedora)

  Não se aplica

26 - Constam nos autos Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas? X       Item 1 (0723338)

Item 2 (0723361)

27 - Consta consulta ao CADIN?  X  Item 1 (0723684)
Item 2 (0723685)

28 - Consta nos autos os seguintes documentos/consulta,
quando for o caso:    

Declaração de inexistência de fatos supervenientes e
impeditivo; X  Item 1 (0723325 - pág.1)

Item 2 (0723344 - pág.5)

Declaração que a empresa não emprega menor; X  Item 1 (0723325 - pág.6)
Item 2 (0723344 - pág. 1)

Declaração de elaboração independente de proposta;    X  Item 1 (0723325  - pág.3)
Item 2 (0723344 - pág.2)

Declaração de que se enquadra como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte.   Item 1 (0723325 - pág.2)

Item 2 (0723344 - pág.3)

Declaração que concorda com os termos do Edital X  Item 1 (0723325  - pág.4)
Item 2 (0723344 - pág.4)

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou
Forçado   Item 1 (0723325  - pág.5)

Item 2 (0723344 - pág.6)
Declaração de confecção por empresa que
cumpre reserva de cargos em lei  X Item 1 - NÃO CONSTA

Item 2 - NÂO CONSTA
Existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência. (http://www.portaltransparencia.gov.br);

X      Item 1 (0723330)
Item 2 (0723354)

29 - Há alguma outra exigência do edital (no tocante à
habilitação ou condição de participação) não
contemplada por este Papel de Trabalho, pendente de
cumprimento?

X  
Ato constitutivo:
Item 1 (0723335)
Item 2 (0723356)

30 - Os documentos e anexos exigidos, se remetidos via
fax, foram apresentados em original ou por cópia
autenticada, nos prazos estabelecidos no edital?

   --    ---  

Procedimentos finais Sim Não Evento/obs.
A ata está assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio e
contém os seguintes elementos: licitantes participantes,
propostas apresentadas e lances ofertados na ordem de
classificação, aceitabilidade da proposta de preço,
habilitação e recursos interpostos?

   X  Ata Pregão
(0723680, 0723681 e 0723682)

Declarado o vencedor, os licitantes manifestaram
imediata e motivadamente intenção de recorrer, em
campo próprio do sistema?

       X Não houve recurso

Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao licitante
vencedor?

   X  Termo de Adjudicação (0723686)

Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (propostas e resultado por fornecedor) e
relatório do pregoeiro?

 X  Resultado por fornecedor (0723683)

Lista de verificação elaborada pelo Pregoeiro X  Informação 4342 (0723687)
EXAMINADOR: Wilton Daniel Felix de Lima Data: 26/06/2020
 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 26/06/2020, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 26/06/2020, às 13:52, 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
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0723958 e o código CRC 74D92971.

0008805-71.2019.6.02.8000 0723958v23
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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 junho de 2020.
Seguem os autos à SLC, para atender à diligência

de item 1 do Parecer nº 1203 (0723958), e ao Sr. Pregoeiro,
considerando as diligências de itens 2 e 3.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/06/2020, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0724793 e o código CRC 5BAC8E5F.

0008805-71.2019.6.02.8000 0724793v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de junho de 2020.
Sr. Secretário de Administração.
 
Conforme expediente sei nº 0723958, seguem

documentos complementares extraídos do sistema
comprasnet:

Proposta: 0724898
Declarações item 01 e 02: 0724899; 0724900.
 
Respeitosamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 29/06/2020, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0724901 e o código CRC 96B5BB38.

0008805-71.2019.6.02.8000 0724901v1
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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 junho de 2020.
Após as providências adotadas pelo Sr. Pregoeiro,

em atenção ao Parecer 1203 (doc. 0723958), devolvo os autos
à análise da ACAGE, reportando-me, quanto à divulgação da
IRP, ao Despacho GSAD 0701670.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/06/2020, 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
0724951 e o código CRC BE10D80D.

0008805-71.2019.6.02.8000 0724951v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008805-71.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Eleições 2020. Pregão Eletrônico nº 33/2020. Material de consumo (limpeza). Análise.

 

Parecer nº 1238 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 33/2020 

 
 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo -
limpeza, conforme especificações descritas no Edital deste Pregão
Eletrônico nº 33/2020 e seus anexos.

 
Licitantes vencedores: (Resultado - 0723683)
Item 1. FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES,

CNPJ N.º 36.616.570/0001-58, com valor unitário de R$ 3,38 (três
reais e trinta e oito centavos) e total de R$ 57.460,00 (cinquenta e
sete mil quatrocentos e sessenta reais).

Item 2. CHARLEI BONI, CNPJ N.º 28.719.518/0001-
07, com valor unitário de R$ 9,89 (nove reais e oitenta e nove
centavos) e total de R$ 76.153,00 (setenta e seis mil cento e
cinquenta e três reais).

 
Retornam os autos para que seja dado continuidade

da análise quanto à regularidade do presente procedimento
licitatório, considerando, para tanto, os documentos recentemente
colacionados aos autos buscando atender aos apontamentos
anteriormente relatados por essa Unidade técnica em Parecer n.º
1203/2020 (0723958).

 
Assim, quanto à divulgação da intenção de registro de

preços alusiva à presente licitação, o Senhor Secretário de
Administração, por meio de seu Despacho GSAD 0724951, reportou-
nos acerca de informação contida no Despacho GSAD 0701670, cujo
trecho se encontra abaixo transcrito:

 
Tendo em vista o Despacho SGO 0697340,
necessário dr faz ajustes na estratégia de
contratação, especialmente por se tratar de
produtos cuja demanda atual tem influído
considervalmente nos preços cotados.
Dessa forma, solicito à SEALMOX, alterar o
TR para que a aquisição seja realizada em
regime de registro de preços, com base no art.
3º, II, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013, com duração até 30 de novembro de
2020 (art. 12). A indicação desse dispositivo
deve-se ao fato de que a Unidade pode
programar a distribuição aos cartórios
eleitoria por etapas.
Deve-se ter com conta que os preços
registrados poderão ser revisados, conforme
preceitua o art. 18 do citado Decreto. 
Após, a SEALMOX deverá devolver o feito à
SLC, para que altere a minuta do edital,
dispensando, pela finalidade da aquisição
(trata-se de material para as eleições), a
divulgação da IRP (art. 4º, § 1º, do Decreto nº
7.892/2013).
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Acerca das recomendações acima citadas, temos que não

fora observado no Edital que rege este certame (0712358) dispensa
de divulgação da IRP, com base no art. 4º, §1°, do Decreto n.º
7.892/2013. Quanto a isso, convém reproduzir trecho do Parecer n.º
909/2020 (0705529), em que a Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
assim pondera favoravelmente: 

 
3. DO REGISTRO DE PREÇOS
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 (0702235).
Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão
para a licitação que objetiva o registro de
preços.
Haja vista a dispensa da IRP, em face da
urgência da demanda, dispõe o parágrafo
primeiro do art.4º, do retrocitado Diploma
Legal, verbis:
Art. 4º Fica instituído o procedimento de
Intenção de Registro de Preços - IRP, a ser
operacionalizado por módulo do Sistema de
Administração e Serviços Gerais - SIASG, que
deverá ser utilizado pelos órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Serviços Gerais -
SISG, para registro e divulgação dos itens a
serem licitados e para a realização dos atos
previstos nos incisos II e V do caput do art. 5º
e dos atos previstos no inciso II e caput do
art. 6º .
(...)
§ 1 º A divulgação da intenção de registro de
preços poderá ser dispensada, de forma
justificada pelo órgão gerenciador. (Redação
dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)
 
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).
(Grifo nosso)
 

Por outro lado, verificamos, contudo, que o Termo de
Referência então aprovado pelo Secretário de Administração
(0676152), autoridade competente para tanto, mediante expedição
do Despacho GSAD 0705918, não contemplava as
informações contidas nos itens 1.2 e 1.3 de alusivo Termo de
Referência corrigido (0702235), concernentes às justificativas de uso
do sistema de registro de preços e à validade da Ata de Registro de
Preços.

 
Apresentada proposta comercial alterada pelo licitante

vencedor (0724898), alusiva ao Item 1,  condizente ao valor
adjudicado no certame licitatório (0723686), bem como foram
juntadas as declarações prestadas pelos licitantes vencedores que
atendem o que preconiza o item 4.4., "h", do Edital que rege este
certame (0712358). 
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Ao exposto, conforme papel de trabalho abaixo, a fim de

opinarmos favoravelmente pela legalidade do presente procedimento
licitatório, realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico, regido pela
Lei nº 10.520/2002, pelos Decretos nº 7.982/2013 e nº 10.024/2019,
e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/93, recomendamos
que seja indicado expressa aprovação pelo Senhor Secretário de
Administração do Termo de Referência corrigido (0702235),
documento que alicerçou o Edital deste certame licitatório.

 
Suscitamos, por fim, o retorno destes à Secretaria de

Administração para conhecimento e providências.
 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente II - ACAGE

 
De acordo.
À Secretaria de Administração.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO

 
Registro de preços: SIM (X) NÃO (  )

Objeto: Aquisição de material de consumo – água mineral para mesários e demais
auxiliares, por ocasião das Eleições de 2020, conforme especificações e condições
assentadas em anexo do Edital deste Pregão Eletrônico nº 33/2020.

 

Data da Licitação: 18/06/2020 (14 horas)
 

I - Fase interna Sim Não Evento/obs.
1 - Existe pedido formal da parte interessada,
devidamente justificado? X  Termo de Referência (0702235)

2 - A justificativa apresentada é pertinente (detecção da
necessidade e especificação do objeto, observando a
eficiência, eficácia, efetividade das ações do órgão)?

X  Termo de Referência (0702235)

3 - O objeto solicitado é considerado bem ou serviço
comum? X   

4 - Existe termo de referência com indicação do objeto de
forma precisa, suficiente e clara, observando a vedação
de especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua
realização?

X  Termo de Referência (0702235)
Quadro Anexo Único (0676251)

5 - Constam dos autos pesquisa de mercado para obter-se
noção dos preços praticados, com a juntada da respectiva
planilha e informação do Setor de Compras, conforme o
caso?

X  
Despacho SEIC (0681556)
Relatório Banco de Preços (0681554)
Valor global estimado: R$ 395.443,00
 

6 - Houve a devida reserva de crédito orçamentário (não
se aplica no caso de registro de preços)? X  PE 151/220 (0703694)

7 - O termo de referência foi aprovado pela autoridade
competente (SAD)?  X

Despacho GSAD (0705918)
Obs.: aprovação se deu para
documento não revisado

8 - O edital e a minuta do contrato foram devidamente
analisados pela Assessoria jurídica? X  Parecer nº 909/2020 (0705529)

Parecer nº 932/2020 (0707225)
9 - Houve a divulgação da intenção de registro de preços
(IRP)?  X Justificado - Despacho GSAD 0701670 

10 - Consta autorização da abertura do processo
licitatório pelo Ordenador de Despesas? X  Decisão nº 1424/2020 (0708441)

11 - Consta a designação do Pregoeiro, com a juntada da
cópia da Portaria de sua nomeação? X  Portaria Presidência nº 81/2020

(0719383)
II - Fase externa Sim Não Evento/obs.
12 - O aviso do edital foi publicado com a definição
precisa, suficiente e clara do objeto, a indicação dos
locais, dias e horários em que poderia ser lida ou obtida a
íntegra do edital, bem como o endereço onde ocorreria a
sessão pública, a data e hora de sua realização?

X  
DOU (0713512) - 01/06/2020
Comprasnet (0712363) - 28/05/2020
Página eletrônica do TRE/AL (0713520)
- 01/06/2020
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13 - Foi respeitado o prazo mínimo fixado legalmente para
recebimento das propostas - 08 (oito) dias úteis, a partir
da publicação do aviso?

X  Publicação (0713512) - 01/06/2020
Ata Pregão (0723680) - 16/06/2020

Lances Sim Não Evento/obs.
14 - A abertura da sessão ocorreu no horário previsto no
edital? X  Ata Pregão (0723680)

Edital (0712358)
15 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada, pelo
sistema eletrônico, a contraproposta ao licitante que
tenha apresentado lance mais vantajoso, para obtenção
de melhor proposta, observado o critério de julgamento?

X  
Ata Pregão
(0723680, 0723681 e 0723682)
 

16 - Foram negociadas condições diferentes daquelas
previstas no edital?  X  

17 - Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X  
Proposta    
18- 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? Em
caso negativo, foi juntada esclarecimento/justificativa?

  Não se aplica

19 - Foi conferida a preferência, nas aquisições de bens e
serviços de informática e automação, nos termos do art.
3º da Lei nº 8.248/91?

  Não se aplica

20 - A proposta e demais documentos relacionados estão
em conformidade com os requisitos fixados no edital? X  

Proposta Item 1 - 0724898
Proposta Item 2 - 0721697
Despacho SEALMOX 0721864
 

21 - Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta (manuais,
certificados, declarações etc.), a referida documentação
foi apresentada, inclusive via fax, no prazo definido no
edital?

  Não se aplica
 

22 - Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-se adequada? X   

23 - A oferta vencedora demonstra-se compatível com os
preços praticados no mercado, considerando, sobretudo,
os subsídios constantes do respectivo processo
administrativo?

X  
Proposta Item 1 - 0724898
Proposta Item 2 - 0721697
Edital - 0712358

Habilitação Sim Não Evento/obs.
24 - A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF
com os seus dados relativos à regularidade fiscal válidos? X  Item 1 (0723338)

Item 2 (0723361)
FGTS X  

 
 
 

INSS X  
Receita Federal X  
Tributos Estaduais e/ou Municipais (quando o edital
exigir) X  

25 - Estando algum documento relativo à regularidade
fiscal desatualizado, foi assegurado à empresa o direito
de apresentar a documentação atualizada e
regularizada? (Verificar se o Pregoeiro trouxe aos autos
documento hábil capaz de comprovar a regularidade
fiscal da empresa vencedora)

  Não se aplica

26 - Constam nos autos Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas? X       Item 1 (0723338)

Item 2 (0723361)

27 - Consta consulta ao CADIN?  X  Item 1 (0723684)
Item 2 (0723685)

28 - Consta nos autos os seguintes documentos/consulta,
quando for o caso:    

Declaração de inexistência de fatos supervenientes e
impeditivo; X  Item 1 (0723325 - pág.1)

Item 2 (0723344 - pág.5)

Declaração que a empresa não emprega menor; X  Item 1 (0723325 - pág.6)
Item 2 (0723344 - pág. 1)

Declaração de elaboração independente de proposta;    X  Item 1 (0723325  - pág.3)
Item 2 (0723344 - pág.2)

Declaração de que se enquadra como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte.   Item 1 (0723325 - pág.2)

Item 2 (0723344 - pág.3)

Declaração que concorda com os termos do Edital X  Item 1 (0723325  - pág.4)
Item 2 (0723344 - pág.4)

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou
Forçado   Item 1 (0723325  - pág.5)

Item 2 (0723344 - pág.6)
Declaração de confecção por empresa que
cumpre reserva de cargos em lei X  Item 1 (0724899)

Item 2 (0724900)
Existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência. (http://www.portaltransparencia.gov.br);

X      Item 1 (0723330)
Item 2 (0723354)

29 - Há alguma outra exigência do edital (no tocante à
habilitação ou condição de participação) não
contemplada por este Papel de Trabalho, pendente de
cumprimento?

X  
Ato constitutivo:
Item 1 (0723335)
Item 2 (0723356)

30 - Os documentos e anexos exigidos, se remetidos via
fax, foram apresentados em original ou por cópia
autenticada, nos prazos estabelecidos no edital?

   --    ---  
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Procedimentos finais Sim Não Evento/obs.
A ata está assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio e
contém os seguintes elementos: licitantes participantes,
propostas apresentadas e lances ofertados na ordem de
classificação, aceitabilidade da proposta de preço,
habilitação e recursos interpostos?

   X  Ata Pregão
(0723680, 0723681 e 0723682)

Declarado o vencedor, os licitantes manifestaram
imediata e motivadamente intenção de recorrer, em
campo próprio do sistema?

       X Não houve recurso

Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao licitante
vencedor?

   X  Termo de Adjudicação (0723686)

Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (propostas e resultado por fornecedor) e
relatório do pregoeiro?

 X  Resultado por fornecedor (0723683)

Lista de verificação elaborada pelo Pregoeiro X  Informação 4342 (0723687)
EXAMINADOR: Wilton Daniel Felix de Lima Data: 26/06/2020
 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 01/07/2020, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 01/07/2020, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0725855 e o código CRC B9312DC8.

0008805-71.2019.6.02.8000 0725855v15
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de julho de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto os presentes autos à consideração

superior de Vosssa Senhoria, pedindo vênia para sugerir que
o feito evolua à homologação do certame.

Nesse sentido, esclareço, em face Paracer 1238
(doc. 0725855), da ACAGE, que a alteração que consta
do Termo de Referência corrigido (doc. 0702235) decorreu de
apontamento nosso, conrforme assinalado no Despacho
GSAD 0701670, portanto, aprovado previamente por esta
Unidade.

Respeitosamente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/07/2020, às 18:46, 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
0727216 e o código CRC BCBD196C.

0008805-71.2019.6.02.8000 0727216v1
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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 julho de 2020.
 
Antes de evoluir os autos eletrônicos à Presidência

desta Casa Eleitoral, com vistas à homologação do certame,
faz-se necessário com as cautelas de praxe, retornar o feito à
Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, para conhecimento do
inteiro teor do Despacho GSAD 0727216, e, após,
manifestação acerca da legalidade do procedimento em tela.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
08/07/2020, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0728558 e o código CRC E9D76F5E.

0008805-71.2019.6.02.8000 0728558v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008805-71.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Eleições 2020. Pregão Eletrônico nº 33/2020. Material de consumo (limpeza). Reanálise.

 

Parecer nº 1277 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 33/2020 

 
 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo -
limpeza, conforme especificações descritas no Edital deste Pregão
Eletrônico nº 33/2020 e seus anexos.

 
Licitantes vencedores: (Resultado - 0723683)
Item 1. FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES,

CNPJ N.º 36.616.570/0001-58, com valor unitário de R$ 3,38 (três
reais e trinta e oito centavos) e total de R$ 57.460,00 (cinquenta e
sete mil quatrocentos e sessenta reais).

Item 2. CHARLEI BONI, CNPJ N.º 28.719.518/0001-
07, com valor unitário de R$ 9,89 (nove reais e oitenta e nove
centavos) e total de R$ 76.153,00 (setenta e seis mil cento e
cinquenta e três reais).

 
Retornam os autos para que seja dado continuidade

da análise quanto à regularidade do presente procedimento
licitatório, considerando, para tanto, os documentos recentemente
colacionados aos autos buscando atender ao
residual apontamento anteriormente relatado por essa Unidade
técnica em Parecer n.º 1238/2020 (0725855), concernente à
indicação expressa de aprovação pelo Senhor Secretário de
Administração do Termo de Referência então corrigido (0702235),
em que foi baseado o Edital deste certame licitatório.

 
Para tanto, assim o Senhor Secretário de Administração

ponderou em seu Despacho GSAD 0727216:
 

Submeto os presentes autos à consideração
superior de Vosssa Senhoria, pedindo vênia
para sugerir que o feito evolua à homologação
do certame.
Nesse sentido, esclareço, em face Paracer
1238 (doc. 0725855), da ACAGE, que a
alteração que consta do Termo de
Referência corrigido (doc. 0702235)
decorreu de apontamento nosso,
conrforme assinalado no Despacho
GSAD 0701670, portanto, aprovado
previamente por esta Unidade.
(Grifo nosso)

 
Com base no acima exposto, em que se depreende que

o Secretário de Administração viu plenamente atendidas suas
determinações à unidade demandante quanto às alterações
propostas então consolidadas no Termo de Referência corrigido em
que se baseou presente certame licitatório (0702235), referenda-se
assim a aprovação de referido documento pela autoridade
competente para tanto, suprindo assim o derradeiro apontamento
então existente, sugerindo, contudo, que, nos próximos
procedimentos licitatórios, a fim de se evitar a perda de eficiência, se

Parecer 1277 (0729446)         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 511



busque reverendar possível aprovação de forma taxativa nos termos
de referência por elas baseados.

 
Ao exposto, conforme papel de trabalho abaixo,

opinarmos favoravelmente pela legalidade do presente procedimento
licitatório, realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico, regido pela
Lei nº 10.520/2002, pelos Decretos nº 7.982/2013 e nº 10.024/2019,
e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/93, razão pela qual
recomendamos o retorno destes à Diretoria-Geral para conhecimento
e providências.

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente II - ACAGE

 
De acordo.
À Diretoria- Geral.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO

 
Registro de preços: SIM (X) NÃO (  )

Objeto: Aquisição de material de consumo – água mineral para mesários e demais
auxiliares, por ocasião das Eleições de 2020, conforme especificações e condições
assentadas em anexo do Edital deste Pregão Eletrônico nº 33/2020.

 

Data da Licitação: 18/06/2020 (14 horas)
 

I - Fase interna Sim Não Evento/obs.
1 - Existe pedido formal da parte interessada,
devidamente justificado? X  Termo de Referência (0702235)

2 - A justificativa apresentada é pertinente (detecção da
necessidade e especificação do objeto, observando a
eficiência, eficácia, efetividade das ações do órgão)?

X  Termo de Referência (0702235)

3 - O objeto solicitado é considerado bem ou serviço
comum? X   

4 - Existe termo de referência com indicação do objeto de
forma precisa, suficiente e clara, observando a vedação
de especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua
realização?

X  Termo de Referência (0702235)
Quadro Anexo Único (0676251)

5 - Constam dos autos pesquisa de mercado para obter-se
noção dos preços praticados, com a juntada da respectiva
planilha e informação do Setor de Compras, conforme o
caso?

X  
Despacho SEIC (0681556)
Relatório Banco de Preços (0681554)
Valor global estimado: R$ 395.443,00
 

6 - Houve a devida reserva de crédito orçamentário (não
se aplica no caso de registro de preços)? X  PE 151/220 (0703694)

7 - O termo de referência foi aprovado pela autoridade
competente (SAD)? X  Despacho GSAD (0705918)

Despacho GSAD (0727216) 
8 - O edital e a minuta do contrato foram devidamente
analisados pela Assessoria jurídica? X  Parecer nº 909/2020 (0705529)

Parecer nº 932/2020 (0707225)
9 - Houve a divulgação da intenção de registro de preços
(IRP)?  X Justificado - Despacho GSAD 0701670 

10 - Consta autorização da abertura do processo
licitatório pelo Ordenador de Despesas? X  Decisão nº 1424/2020 (0708441)

11 - Consta a designação do Pregoeiro, com a juntada da
cópia da Portaria de sua nomeação? X  Portaria Presidência nº 81/2020

(0719383)
II - Fase externa Sim Não Evento/obs.
12 - O aviso do edital foi publicado com a definição
precisa, suficiente e clara do objeto, a indicação dos
locais, dias e horários em que poderia ser lida ou obtida a
íntegra do edital, bem como o endereço onde ocorreria a
sessão pública, a data e hora de sua realização?

X  
DOU (0713512) - 01/06/2020
Comprasnet (0712363) - 28/05/2020
Página eletrônica do TRE/AL (0713520)
- 01/06/2020

13 - Foi respeitado o prazo mínimo fixado legalmente para
recebimento das propostas - 08 (oito) dias úteis, a partir
da publicação do aviso?

X  Publicação (0713512) - 01/06/2020
Ata Pregão (0723680) - 16/06/2020

Lances Sim Não Evento/obs.
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14 - A abertura da sessão ocorreu no horário previsto no
edital? X  Ata Pregão (0723680)

Edital (0712358)
15 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada, pelo
sistema eletrônico, a contraproposta ao licitante que
tenha apresentado lance mais vantajoso, para obtenção
de melhor proposta, observado o critério de julgamento?

X  
Ata Pregão
(0723680, 0723681 e 0723682)
 

16 - Foram negociadas condições diferentes daquelas
previstas no edital?  X  

17 - Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X  
Proposta    
18- 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? Em
caso negativo, foi juntada esclarecimento/justificativa?

  Não se aplica

19 - Foi conferida a preferência, nas aquisições de bens e
serviços de informática e automação, nos termos do art.
3º da Lei nº 8.248/91?

  Não se aplica

20 - A proposta e demais documentos relacionados estão
em conformidade com os requisitos fixados no edital? X  

Proposta Item 1 - 0724898
Proposta Item 2 - 0721697
Despacho SEALMOX 0721864
 

21 - Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta (manuais,
certificados, declarações etc.), a referida documentação
foi apresentada, inclusive via fax, no prazo definido no
edital?

  Não se aplica
 

22 - Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-se adequada? X   

23 - A oferta vencedora demonstra-se compatível com os
preços praticados no mercado, considerando, sobretudo,
os subsídios constantes do respectivo processo
administrativo?

X  
Proposta Item 1 - 0724898
Proposta Item 2 - 0721697
Edital - 0712358

Habilitação Sim Não Evento/obs.
24 - A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF
com os seus dados relativos à regularidade fiscal válidos? X  Item 1 (0723338)

Item 2 (0723361)
FGTS X  

 
 
 

INSS X  
Receita Federal X  
Tributos Estaduais e/ou Municipais (quando o edital
exigir) X  

25 - Estando algum documento relativo à regularidade
fiscal desatualizado, foi assegurado à empresa o direito
de apresentar a documentação atualizada e
regularizada? (Verificar se o Pregoeiro trouxe aos autos
documento hábil capaz de comprovar a regularidade
fiscal da empresa vencedora)

  Não se aplica

26 - Constam nos autos Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas? X       Item 1 (0723338)

Item 2 (0723361)

27 - Consta consulta ao CADIN?  X  Item 1 (0723684)
Item 2 (0723685)

28 - Consta nos autos os seguintes documentos/consulta,
quando for o caso:    

Declaração de inexistência de fatos supervenientes e
impeditivo; X  Item 1 (0723325 - pág.1)

Item 2 (0723344 - pág.5)

Declaração que a empresa não emprega menor; X  Item 1 (0723325 - pág.6)
Item 2 (0723344 - pág. 1)

Declaração de elaboração independente de proposta;    X  Item 1 (0723325  - pág.3)
Item 2 (0723344 - pág.2)

Declaração de que se enquadra como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte.   Item 1 (0723325 - pág.2)

Item 2 (0723344 - pág.3)

Declaração que concorda com os termos do Edital X  Item 1 (0723325  - pág.4)
Item 2 (0723344 - pág.4)

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou
Forçado   Item 1 (0723325  - pág.5)

Item 2 (0723344 - pág.6)
Declaração de confecção por empresa que
cumpre reserva de cargos em lei X  Item 1 (0724899)

Item 2 (0724900)
Existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência. (http://www.portaltransparencia.gov.br);

X      Item 1 (0723330)
Item 2 (0723354)

29 - Há alguma outra exigência do edital (no tocante à
habilitação ou condição de participação) não
contemplada por este Papel de Trabalho, pendente de
cumprimento?

X  
Ato constitutivo:
Item 1 (0723335)
Item 2 (0723356)

30 - Os documentos e anexos exigidos, se remetidos via
fax, foram apresentados em original ou por cópia
autenticada, nos prazos estabelecidos no edital?

   --    ---  

Procedimentos finais Sim Não Evento/obs.
A ata está assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio e
contém os seguintes elementos: licitantes participantes, Ata Pregão
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propostas apresentadas e lances ofertados na ordem de
classificação, aceitabilidade da proposta de preço,
habilitação e recursos interpostos?

   X  Ata Pregão
(0723680, 0723681 e 0723682)

Declarado o vencedor, os licitantes manifestaram
imediata e motivadamente intenção de recorrer, em
campo próprio do sistema?

       X Não houve recurso

Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao licitante
vencedor?

   X  Termo de Adjudicação (0723686)

Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (propostas e resultado por fornecedor) e
relatório do pregoeiro?

 X  Resultado por fornecedor (0723683)

Lista de verificação elaborada pelo Pregoeiro X  Informação 4342 (0723687)
EXAMINADOR: Wilton Daniel Felix de Lima Data: 26/06/2020
 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 09/07/2020, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 09/07/2020, às 15:11, 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
0729446 e o código CRC C9785C31.

0008805-71.2019.6.02.8000 0729446v12
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CONCLUSÃO

Maceió, 09 de julho de 2020.
Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento objetivando o Registro de

Preços de material de consumo - limpeza, conforme especificações
descritas no Edital deste Pregão Eletrônico nº 33/2020 e seus
anexos.

Constatada a regularidade de todos os atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório, e,
considerando o pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à
Gestão, por meio do Parecer 1277 (0729446), 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
13/07/2020, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0729850 e o código CRC 279CBF34.

0008805-71.2019.6.02.8000 0729850v1
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PROCESSO : 0008805-71.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Material de consumo.

 

Decisão nº 1861 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão -
ACAGE, por meio do Parecer nº 1277 (0729446), em complemento ao
Parecer nº 1238 (0725855), atestando a legalidade de todo o
certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n° 33/2020, que tem por
objeto o Registro de Preços para fornecimento de material de
consumo - limpeza, conforme especificações descritas no Edital
(0712358) e seus anexos.

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, as empresas abaixo
listadas, em conformidade com as Atas de Realização do Pregão
Eletrônico (0723680), (0723681) e (0723682), mais o Termo de
Adjudicação (0723686): 

 
Item 1. FLAVIA MILENA OLIVEIRA
MARQUES, inscrita no CNPJ sob o
nº 36.616.570/0001-58, para fornecimento de
álcool etílico para limpeza de ambientes
(quantidade de 17.000 frascos, de 500 ml),
com valor unitário de R$ 3,38 (três reais e
trinta e oito centavos), perfazendo um valor
total de R$ 57.460,00 (cinquenta e sete
mil quatrocentos e sessenta reais);
Item 2. CHARLEI BONI, inscrita no CNPJ
sob o nº 28.719.518/0001-07, para
fornecimento de lenços umedecidos
(quantidade de 7.700 unidades) com valor
unitário de R$ 9,89 (nove reais e oitenta e
nove centavos), perfazendo um valor total
de R$ 76.153,00 (setenta e seis mil cento
e cinquenta e três reais).

 
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 16/07/2020, às 10:46, 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
0730737 e o código CRC 8CE7721E.

0008805-71.2019.6.02.8000 0730737v5
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00033/2020 (SRP)

Às 14:13 horas do dia 16 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 0008805-
71.2019, Pregão nº 00033/2020. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
Descrição Complementar: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS GEL, CONCENTRAÇÃO 70%
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 17.000 Unidade de fornecimento: Frasco 500,00 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 9,7400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES 04865744150 , pelo melhor lance de R$ 3,3899 , com valor
negociado a R$ 3,3800 e a quantidade de 17.000 Frasco 500,00 ML .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 23/06/2020
13:34:32 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FLAVIA MILENA OLIVEIRA
MARQUES 04865744150, CNPJ/CPF: 36.616.570/0001-58, Melhor lance: R$

3,3899, Valor Negociado: R$ 3,3800

Homologado 16/07/2020
14:13:41

ANDREA
CRISTINA DE

LIMA
BELCHIOR

Item: 2
Descrição: LENÇO UMEDECIDO
Descrição Complementar: LENÇO UMEDECIDO, MATERIAL NÃO TECIDO, DIMENSÕES CERCA DE 2,5 X 4 CM,
COMPONENTES IMPREGNADO C/ ÁLCOOL, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7.700 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 25,5500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: CHARLEI BONI , pelo melhor lance de R$ 9,8900 e a quantidade de 7.700 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 23/06/2020
13:34:33 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CHARLEI BONI,

CNPJ/CPF: 28.719.518/0001-07, Melhor lance: R$ 9,8900

Homologado 16/07/2020
14:14:05

ANDREA CRISTINA
DE LIMA BELCHIOR

Item: 3
Descrição: LIMPADOR BASE ÁCIDA
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Descrição Complementar: LIMPADOR BASE ÁCIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDO SULFÔNICO, FLUORÍDRICO E
MURIÁTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
BIODEGRADÁVEL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.200 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3,4400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Item
cancelado

no
julgamento

22/06/2020
19:35:33 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: item cancelado, licitantes não
responderam à diligência do pregoeiro solicitando a confirmação do produto

apresentado, e o mesmo é biodegradável, dentre outras recusas devidamente
consignadas na ata pregão 33/2020

Homologado 16/07/2020
14:14:28

ANDREA
CRISTINA
DE LIMA

BELCHIOR

Item: 4
Descrição: LUVA SEGURANÇA
Descrição Complementar: LUVA SEGURANÇA, MATERIAL NITRÍLICO, APLICAÇÃO PRODUTOS QUÍMICOS,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCADA INTERNAMENTE COM ALGODÃO, MODELO AMBIDESTRA, COR RÔXA, TIPO
DESCARTÁVEL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.450 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 20,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Item cancelado
no julgamento

22/06/2020
19:36:03 - Item cancelado no julgamento. Motivo: propostas não

alcançaram o valor estimado pela administração

Homologado 16/07/2020
14:14:28

ANDREA CRISTINA DE
LIMA BELCHIOR

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2020.

 

Sigam os autos à SLC, para publicar o resultado do
certame, conforme Decisão 1861, 0730737, e para informar que
consta convocação de cadastro de reserva aberta até amanhã, dia 17
de julho de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 16/07/2020, às 14:32, 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
0732272 e o código CRC CEF136F8.

0008805-71.2019.6.02.8000 0732272v1
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Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de
matérias com as seguintes características:

Data de envio: 16/07/2020 18:36:02
Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
Operador: Denise Maria de Araújo
Ofício: 5938311
Data prevista de publicação: 17/07/2020
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

12786484
Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 33-2020 -
Duas empresas.rtf

992b9809618e95aa
3a101cc492983398

6,00
R$

198,24

12786485
Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 39-2020 -
Duas empresas.rtf

eb2c0da6c2e594ac
9e2ec5d23921ed5f

5,00
R$

165,20

12786486
Extrato do 4 Termo Aditivo ao Convenio n 02-2014 -
TRE-AL x SEFAZ-AL.rtf

c8099e442745fd9d
755855269207cef9

3,00 R$ 99,12

12786487
Extrato do 7 Termo Aditivo ao Contrato n 08-2015
(MAX SERVICOS) prorrogacao.rtf

957b6a9e05f2cccd
a4ca11711bdf2c80

2,00 R$ 66,08

TOTAL DO OFICIO 16,00
R$

528,64

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício https://incombeta.in.gov.br/recibo.do?idof=5938311

1 of 1 16/07/2020 18:37
Comprovante envio extrato aviso homologação p/publicação DOU (0732504)         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 520
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De: FLAVIA MILENA <hr7solucoes@gmail.com>
Para: denisearaujo@tre-al.jus.br
Data: 17/07/2020 11:17 AM
Assunto: Bom dia

Bom dia Sra. Denise,
Meu nome é Rafael falo em nome da empresa da Flávia Milena Oliveira
Marques, conversarmos via telefone e segue abaixo os dados do CPF e RG
da Sra. Flávia.
Desde já agradecemos e qualquer dúvida estamos à disposição.

CPF: 048.657.441-50
RG:   5857849 SSP-GO

Atenciosamente.

-- 
HR7 Empreendimentos
Setor de Licitações
Flavia Milena Oliveira Marques
Proprietária
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De: charlei Boni <distribuidoraboni901@outlook.com.br>
Para: denisearaujo <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Data: 17/07/2020 11:42 AM
Assunto: RE: Solicitação de dados

Bom dia !

Segue 
CPF 031.021.890-08
RG 6097597634
SJS
RS

Charlei Boni 
Proprietário 
54 9 9901-3682

De: denisearaujo <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Enviado: sexta-feira, 17 de julho de 2020 07:35
Para: distribuidoraboni901@outlook.com.br <distribuidoraboni901@outlook.com.br>
Assunto: Solicitação de dados
 
Bom dia, Sr Boni!

 
Solicito, por gentileza, o envio de dados (RG e CPF) do representante da empresa Charlei Boni ME, para confecção de ata
de registro de preços. 

 
 
Atenciosamente,  
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/9.9637-3090

E-mail envio dados representante Charlei Boni (0732949)         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 522
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2015; Processo SEI nº 0003520-
63.2020.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666/1993 e alterações e na
Cláusula Oitava do contrato original. Partes: União, através do TRE/AL, e MAX SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ nº 10.665.003/0001-06. Objeto: prorrogação da vigência do Contrato de
prestação de serviços de limpeza, pelo período de 12 meses. Valor mensal: R$ 45.398,90;
Valor total: R$ 544.786,80; Assinatura: 07/07/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2014; Processo SEI nº 0001417-
25.2016.6.02.8502; Fund. Legal: Art. 116 da Lei 8.666/93 e Cláusula Sexta do Convênio;
Partes: União, através do TRE/AL e a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS,
CNPJ nº 12.200.192/0001-69; Objeto: prorrogação da vigência do Convênio nº 02/2014
pelo período de 12 meses, contados do final da vigência atual. Assinatura: 09/07/2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2020

Processo Administrativo SEI nº 0004594-55.2020.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-Presidente, no exercício da

Presidência do TRE/AL, homologou, em 14/07/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº
39/2020, que tem por objeto a aquisição de material de consumo - expediente e que foi
adjudicado às seguintes empresas: JARDEL J VIEIRA EIRELI, CNPJ sob nº 05.556.839/0001-
24, grupo 1, no valor total de R$ 5.330,70 e MIX PAPELARIA EIRELI, CNPJ sob nº
24.180.611/0001-27, grupo 2, no valor total de R$ 8.840,90, 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, 14 de julho de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2020

Processo Administrativo SEI nº 0008805-71.2019.6.02.8000. O Desembargador OTÁVIO
LEÃO PRAXEDES, Vice-Presidente, no exercício da Presidência do TRE/AL, homologou, em
16/07/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 33/2020, que tem por objeto o Registro
de Preços de material de consumo - limpeza, convocando, para a devida assinatura das
Atas de Registro de Preços, a empresa FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES, inscrita no
CNPJ sob o nº 36.616.570/0001-58, para fornecimento de álcool etílico para limpeza de
ambientes, (quantidade de 17.000 frascos, de 500 ml), com valor unitário de R$ 3,38, pelo
valor total de R$ 57.460,00 e a empresa CHARLEI BONI, inscrita no CNPJ sob o nº
28.719.518/0001-07, para fornecimento de lenços umedecidos, (quantidade de 7.700
unidades) com valor unitário de R$ 9,89, pelo valor total de R$ 76.153,00, 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, 16 de julho de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 44/2020. Processo nº 1700/2020-SAO contratada: T AG
COMERCIO DE TINTAS EIRELI, CNPJ 10.296.571/0001-79. Objeto: Tinta 100% acrílica, cor
branco neve, acabamento semibrilho, em embalagem metálica de 3,6L (50 GL), valor
unitário R$ 58,00; Tinta para piso 100% acrílica, acabamento fosco, cor azul, em
embalagem metálica de 18L (100 LT), valor unitário R$ 120,00; Tinta para piso 100%
acrílica, acabamento fosco, cor cinza escuro, em embalagem metálica de 18L (100 LT),
valor unitário R$ 120,00. Validade do Registro: de 17/07/2020 a 17/07/2021.

Ata de Registro de Preço nº 45/2020. Processo nº 1700/2020-SAO contratada: TH
COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 10.614.075/0001-16. Objeto:
Garrafa térmica inox de 2~2,2 litros (corpo e ampola em aço inox) (200 UN), valor
unitário R$ 142,80; Garrafa térmica inox de 1~1,2 litros (corpo e ampola em aço inox)
(300 UN), valor unitário R$ 93,20. Validade do Registro: de 17/07/2020 a 17/07/2021.

Ata de Registro de Preço nº 46/2020. Processo nº 1700/2020-SAO contratada: T DA  S
LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ 10.847.885/0001-12. Objeto: Vassoura tipo
escovão com cerda dura (720 UN), valor unitário R$ 17,00; Guardanapos de papel, FOLHA
SIMPLES (2.880 PCT), valor unitário R$ 0,76; Caneta esferográfica escrita fina, tinta azul
(60 CX), valor unitário R$ 22,00; Pincel marcador para quadro branco, com tinta azul (40
CX), valor unitário R$ 26,50; Cone sinalização de 50cm (50 UN), valor unitário R$ 15,50;
Fita adesiva embalagem - 19mm x 50m, transparente (300 RL), valor unitário R$ 1,50.
Validade do Registro: de 17/07/2020 a 17/07/2021.

Ata de Registro de Preço nº 47/2020. Processo nº 1700/2020-SAO contratada: LU K AU T O
- COMERCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, CNPJ 13.545.473/0001-16. Objeto: Tinta
acrílica à base d'água para demarcação / sinalização horizontal viária, Cor: Amarelo -
Latão/balde 18 Litros (30 LT), valor unitário R$ 265,04. Validade do Registro: de
17/07/2020 a 17/07/2021.

Ata de Registro de Preço nº 48/2020. Processo nº 1700/2020-SAO contratada: TCC DE A
FERREIRA COMERCIO E SERVIÇO, CNPJ 32.010.011/0001-49. Objeto: Caneta memória
(pendrive), memória 32 GB, padrão USB 2.0, tipo portátil, aplicação armazenamento
dados, compatibilidade Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1),
Windows Vista (SP2), Mac OS X v.10.8.x ou superior, Linux v.2.6.x ou superior, Chrome
OS, características adicionais: mecanismo de proteção do conector USB sem o uso de
tampa totalmente removível (tampa giratória), velocidade transmissão: 10 mb/s;
gravação: 5 mb/s, Em embalagens individuais Deverá incluir cordão para carregamento,
nas cores preto ou azul com no mínimo 40cm (400 UN), valor unitário R$ 35,00. Validade
do Registro: de 17/07/2020 a 17/07/2021.

Ata de Registro de Preço nº 49/2020. Processo nº 1700/2020-SAO contratada: FA B R I C I O
SOUZA DA COSTA, CNPJ 34.360.960/0001-84. Objeto: Balde plástico, capacidade 20 litros
(160 UN), valor unitário R$ 7,14; Rodo duplo de 40 cm (800 UN), valor unitário R$ 15,70;
Vassoura de pêlo sintético, com cerda macia (pelo branco e preto) (720 UN), valor
unitário R$ 12,00; Copos plásticos, Tipo PP (polipropileno), 80 ml (2.500 PCT), valor
unitário R$ 2,85; Massa Acrílica, cor branca, em embalagem metálica de 27Kg (30 LT),
valor unitário R$ 64,00; Disjuntor Curva C, Bifásico 20A (20 UN), valor unitário R$ 17,58;
Disjuntor Curva C, Bifásico 25A (20 UN), valor unitário R$ 17,90; Disjuntor Curva C,
Bifásico 32A (20 UN), valor unitário R$ 20,03; Disjuntor Curva C, Bifásico 40A (20 UN),
valor unitário R$ 20,89; Disjuntor Curva C, Trifásico 100A (10 UN), valor unitário R$
66,93; Caneta esferográfica escrita fina, tinta vermelha (10 CX), valor unitário R$ 18,38;
Envelope plástico com fechamento adesivo tipo lacre de segurança (200 UN), valor
unitário R$ 2,74; Placa sinalizadora cuidado tinta fresca (06 UN), valor unitário R$ 28,58;
Placa sinalizadora elevador em manutenção (06 UN), valor unitário R$ 28,58; Placa
sinalizadora perigo afaste-se (06 UN), valor unitário R$ 28,58; Placa sinalizadora piso
molhado (80 UN), valor unitário R$ 28,58. Validade do Registro: de 17/07/2020 a
17/07/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

103º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: visa ao acréscimo contratual dos quantitativos medidos a
maior na 34ªmedição dos serviços da segunda parcela da obra de construção da nova sede
do TRE-CE. O total de acréscimo importa na quantia de R$ 6.586,61 (seis mil, quinhentos
e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos, correspondente ao percentual aproximado
de 0,0123% do valor inicial atualizado do contrato. O presente termo aditivo alterará o
valor do Contrato conforme planilha orçamentária em anexo, que passarão a integrar o
termo contratual. Fundamento: no art. 65, inciso I, alínea "b", da Lei n.º 8.666/93 e suas
alterações, c/c cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na decisão contida no
Processo PAD n.º 14.230/2020. Assina: Desembargador Haroldo Correia de Oliveira
Máximo, Presidente. DATA: 15/07/2020

DIRETORIA-GERAL
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL Nº 5/2020

Pad.: 6.218/2020. O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a alteração
da data de abertura do Pregão Presencial n.º 05/2020, para o dia 17/08/2020, às 09:00h,
horário local. Edital disponível em www.tre-ce.jus.br. Local: Sala de Sessões, no Terceiro
Andar do edifício-sede do TRE-CE. Informações: das 13h as 18h, pelo telefone (85)
3453.3736 ou www.tre-ce.jus.br.

ALINY GUERRA VALE
Pregoeira

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo aplicou à empresa VLP
INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, CNPJ Nº 12.215.178/0001-39, por intermédio de decisão
proferida pela Presidência da Corte no processo administrativo 0000591-89.2020.6.08.8000
(relativo ao processo físico nº 285/2020), a penalidade de multa no valor de R$ R$
1.239,70, com fundamento no item XVII. DAS PENALIDADES, subitem 17.2, alínea "a)" do
Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 36/2019, ficando sua representante legal, Sr. Vandro
Luiz Pezzin, NOTIFICADO quanto à possibilidade de apresentar recurso no prazo de 05
(cinco) dias úteis contados desta publicação.

LETICIA FIGUEIRA WERNECK
Chefe da Seção de Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 3/2020

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso - TRE-MT, situado à Av.
Historiador Rubens de Mendonça, 4.750, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, por meio da
Secretaria de Administração e Orçamento, considerando a impossibilidade de localização
da empresa ELETROALAR ELETRÔNICA E ALARMES EIRELI, CNPJ: 32.958.993/0001-03, nos
endereços fornecidos ao TRE-MT, NOTIFICA referida empresa acerca da decisão proferida
pelo Sr. Diretor-Geral do TRE/MT, contida no documento nº 9422/2020, nos autos virtuais
do Proc. Adm. Eletrônico nº 6172/2017, que decidiu pela intenção de aplicar penalidade de
multa administrativa de 10% sobre o valor mensal da contratação, em razão de
descumprimento do item 6.19 do Contrato nº 21/2015, nos termos do artigo 87, §2º da Lei
nº 8.666/93, fica facultada a apresentação de Defesa Prévia no prazo de 5 dias úteis, a
contar da publicação dessa notificação.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2020.
TÂNIA YOSHIDA OLIVEIRA

Secretária de Administração e Orçamento

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Proc. Nº. 0005206-14.2020.6.12.8000. OBJETO: Credenciamento de profissional: CEOP -
CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA E PSICOLOGIA, CNPJ: 28.091.649/0001-84,
vigência: 09/07/2020 a 08/07/2025; para prestação de serviços na área odontológica aos
servidores do TRE/MS e seus dependentes, conforme Plano de Assistência à Saúde dos
Servidores. FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, "caput", da Lei 8.666/93. VALOR: conforme
tabela (serviços prestados). PT: 02.301.0570.2004.0054. ED: 3390.36.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 22/2020

Objeto: Aquisição de materiais de consumo - Proc. Adm. n.º 0004562-71.2020.6.12.8000.
Empresas vencedoras e valor unitário: B do C Cordeiro Elvedosa - CNPJ: 00.796.707/0001-
56 - item 05: R$, 25,00; Idpromo Comercial Eireli - CNPJ: 17.791.755/0001-54 - item 07: R$
12,75; Prisma Papelaria Eireli - CNPJ: 28.076.288/0001-05 - item 04: R$ 59,87; Prioritta
Produtos Hospitalares - CNPJ: 29.700.587/0001-23 - item 01: R$ 30,84; Caminho Novo
Comércio Ltda. - CNPJ: 30.289.811/0001-15 - item 02: R$ 18,55; Adriano Henrique Zanon
- CNPJ: 35.901.797/0001-82 item 03: R$ 88,00; Jonatas dos Santos Ribeiro - CNPJ:
36.700.727/0001-29 - item 06: R$ 7,70. A íntegra da ata do pregão está disponível no sítio
www.comprasnet.gov.br e no site deste Tribunal www.tre-ms.gov.br.

SÔNIA APARECIDA GRANJA ANELLI
Pregoeira

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0003941-47.2020.6.13.8000; 4º TA ao contrato nº 087/16; Contratada: 3A
Serviços Especiais Ltda.; Vigência: A partir da data de assinatura; Objeto: Prorrogação
do contrato; Valor: R$39.711,12; Classificação: 3390.37.02; PT: 02.122.0033.20GP.0031;
NE: 2020NE001871; Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e Cláusula 10 do
Contrato; Signatários: Maurício Caldas de Melo - Diretor-Geral pelo TRE-MG e Daniel
Monteiro Sales - Sócio, pela Contratada; Assinatura: 06/07/2020.
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: hr7solucoes@gmail.com
Data: 17/07/2020 02:31 PM
Assunto: Ata de Registro de Preços nº 08-A/2020 (para assinatura)

Prezada Senhora,

 
Segue Ata de Registro de Preços nº 08-A/2020, para assinatura de forma digital.
Por gentileza, devolver para o e-mail: denisearaujo@tre-al.jus.br

 
 
 
Atenciosamente,  
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/77659.9637-3090

Anexados:

Arquivo: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08-A-
2020-FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES- PA
SEI 0008805-71.2019.pdf

Tamanho:
86k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: distribuidoraboni901@outlook.com.br
Data: 17/07/2020 01:34 PM
Assunto: Ata de Registro de Preços nº 08-B/2019 (para assinatura)

Prezado Senhor,
 
Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se da Ata de Registro de
Preços nº 08-B/2020, tendo como partes interessadas o TRE/AL e sua empresa. 
 
Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, com a maior brevidade possível:
 a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias para cada folha;
 
b) Assinar em cada uma delas;
 
c) Devolver as duas vias para o seguinte destinatário e endereço:

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
SLC / COMAP
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol
CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.
 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
 
Obs: Caso possua TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br.
 
 
 Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/9.9637-3090
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anexados:

Arquivo: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08-B- Tamanho: Tipo de
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2020-CHARLEI BONI- PA SEI 0008805-71.2019.pdf 86k Conteúdo:
application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 08-A/2020 

Processo nº 0008805-71.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 33/2020

Aos 17 dias do mês julho 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 Vice-Presidente no Exercício da
Presidência, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador
da Carteira de Identidade nº 215.430, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa FLAVIA
MILENA  OLIVEIRA  MARQUES,  CNPJ 36.616.570/0001-58, sediada à  Rua  Itumbiara,  s/nº,
Quadra  153,  Lote  01/22,  Cidade  Jardim,  CEP:  74413-120  –  Goiânia/GO.  E-mail:
hr7solucoes@gmail.com, telefone: (62)9-8275-3654, representada por Flávia Milena Oliveira
Marques, RG nº 5857849 SSP/GO, CPF nº 048.657.441-50, para eventual fornecimento dos
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº 33/2020, 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 33/2020:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

01

ÁLCOOL  etílico   hi-
dratado,   em  GEL,
concentração   míni-
ma   70%   INPM,
70%   GL  neutro,
transparente. Produ-
to  em  frascos  de
500ml, indicando re-
gistro do item no Mi-
nistério  da  Saúde  e
número  de  telefone
para  atendimento
ao  consumidor
(SAC).  Acondiciona-
mento  obrigatório
em caixas de pape-
lão, contendo identi-
ficação  do  fabrican-
te.  Validade  mínima
de 18 meses a partir
da data de entrega.

Oeste
Frasco
500ml 17.000 3,38 57.460,00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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 33/2020:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços terá início a partir da data de
publicação do extrato desta ata até o dia 30/11/2020.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da  data do
recebimento da Autorização de Fornecimento.

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 objeto registrado 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) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
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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 objeto registrado 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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos;

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 dias corridos;

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa for-
necedora.

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações exi-
gidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por ór-
gãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente;

e) Fornecer os materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada
embalagem, conforme o caso, as seguintes informações:

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado.

e.3) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
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f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

6.1. 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 o contrato ou 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.

6.2. 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
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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.

6.3. 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.

6.4 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 consi-
derado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” aci-
ma, 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 Autorização de Fornecimento /  Nota de
Empenho.

6.4.1. 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.

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

6.4.3. 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.

6.4.4.  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.

6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

6.6. 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
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fatos comprovados.

6.7. 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. 

6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

6.9. 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.

6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

6.11. O período de atraso será contado em dias corridos.

6.12. 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.

6.12.1. 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.

6.13. 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.

6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

7- DO PAGAMENTO.

7.1. 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 pela Seção de Almoxarifado.

7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
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que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

7.6. 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%

8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

8.1. Exigimos que os bens sejam constituídos,  no todo  ou  em parte,  por  material
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   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.

10 - DA PUBLICAÇÃO.

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.

11.1.  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.
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Maceió, 17 de julho de 2020.

Pelo TRE/AL:

Desembargador  Otávio Leão Praxedes
Vice-Presidente no Exercício da Presidência

Pela Empresa:

                         Flávia Milena Oliveira Marques
                                   Representente

FLAVIA MILENA OLIVEIRA 
MARQUES 
04865744150:36616570000158

Assinado de forma digital por 
FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES 
04865744150:36616570000158 
Dados: 2020.07.17 16:23:09 -03'00'
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 08-B/2020 

Processo nº 0008805-71.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 33/2020

Aos 17 dias do mês julho 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 Vice-Presidente no Exercício da
Presidência, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador
da Carteira de Identidade nº 215.430, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa CHARLEI BONI
ME, CNPJ 28.719.518/0001-07, sediada à Rua Machado de Oliveira, nº 44, Bairro Linho, CEP:
99714-446  –  Erechim/RS.  E-mail:  distribuidoraboni901@outlook.com.br,  telefone:  (54)9-
9901-3682, representada por Charlei Boni, RG nº 6097597634 SJS/RS, CPF nº 031.021.890-
08, para eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições
descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 33/2020, 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 33/2020:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

02

LENÇO  UMEDECIDO
(no mínimo, 400 uni-
dades).  elaborado
com  ingredientes
não-  alcoólicos,  em
tecido  não  tecido
(TNT),  na  cor  bran-
ca,  com  dimensões
de  20  cm  x  12cm
(variação  tolerada
de  até  2cm  nestas
medidas), fragrância
suave,  dermatologi-
camente  testado.
Registro  obrigatório
no  Ministério  da
Saúde.  Validade
mínima de 11 meses
a  partir da data de
entrega.

Anjinho
Balde com

400
unidades

7.700 9,89 76.153,00

 

                                                                                                                                                      

CHARLEI 
BONI:0310
2189008

Assinado de forma digital por 
CHARLEI BONI:03102189008 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, 
ou=(EM BRANCO), ou=AR 
FIORAVANTE, cn=CHARLEI 
BONI:03102189008 
Dados: 2020.07.17 15:18:00 -03'00'
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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 33/2020:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços terá início a partir da data de
publicação do extrato desta ata até o dia 30/11/2020.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da  data do
recebimento da Autorização de Fornecimento.

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 objeto registrado 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) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. CHARLEI 
BONI:031
02189008

Assinado de forma digital por 
CHARLEI BONI:03102189008 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, 
ou=(EM BRANCO), ou=AR 
FIORAVANTE, cn=CHARLEI 
BONI:03102189008 
Dados: 2020.07.17 15:19:40 
-03'00'
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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 objeto registrado 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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos;

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 dias corridos;

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa for-
necedora.

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações exi-
gidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por ór-
gãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente;

e) Fornecer os materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada
embalagem, conforme o caso, as seguintes informações:

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado.

e.3) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

CHARLEI 
BONI:031
02189008

Assinado de forma digital por 
CHARLEI BONI:03102189008 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, 
ou=(EM BRANCO), ou=AR 
FIORAVANTE, cn=CHARLEI 
BONI:03102189008 
Dados: 2020.07.17 15:19:59 -03'00'
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f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

6.1. 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 o contrato ou 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.

6.2. 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
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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.

6.3. 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.

6.4 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 consi-
derado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” aci-
ma, 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 Autorização de Fornecimento /  Nota de
Empenho.

6.4.1. 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.

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

6.4.3. 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.

6.4.4.  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.

6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

6.6. 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
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fatos comprovados.

6.7. 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. 

6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

6.9. 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.

6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

6.11. O período de atraso será contado em dias corridos.

6.12. 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.

6.12.1. 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.

6.13. 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.

6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

7- DO PAGAMENTO.

7.1. 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 pela Seção de Almoxarifado.

7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
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que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

7.6. 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%

8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

8.1. Exigimos que os bens sejam constituídos,  no todo  ou  em parte,  por  material
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   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.

10 - DA PUBLICAÇÃO.

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.

11.1.  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.
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Maceió, 17 de julho de 2020.

Pelo TRE/AL:

Desembargador  Otávio Leão Praxedes
Vice-Presidente no Exercício da Presidência

Pela Empresa:

                                     Charlei Boni
                                   Representente
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DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2020.
À COMAP,
Para checklist das ARP's 08-A/2020 e 08-B/2020.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 17/07/2020, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0733056 e o código CRC 3846F747.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 36.616.570/0001-58
Razão Social:FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES 04865744150
Endereço: R ITUMBIARA ANDAR 301-B QD 153 LT 01/22 SN COND LAGOINHA /

CIDADE JARDIM / GOIANIA / GO / 74413-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/07/2020 a 03/08/2020 

Certificação Número: 2020070505145445376445

Informação obtida em 19/07/2020 14:32:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 28.719.518/0001-07
Razão Social:CHARLEI BONI
Endereço: R MACHADO DE OLIVEIRA 44 / LINHO / ERECHIM / RS / 99704-446

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/07/2020 a 12/08/2020 

Certificação Número: 2020071404225193779503

Informação obtida em 19/07/2020 14:33:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2020.

ANEXO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0008805-71.2019.6.02.8000

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

   
Item                                               Questionário

   Sim
Não     
  N/A

       
Evento

      1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

     SIM

     
0730737     
     
0733053     
     
0733055 

      2
As certidões comprobatórias do estado de regularidade
fiscal, trabalhista, previdenciária e junto ao FGTS da
contratada foram juntadas aos autos e estão todas válidas?

     SIM

     0723338 
       
 0733133     
     0723361 
       
 0733134

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos decorrentes de
licitações. Página 1 | 1

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 19/07/2020, às 14:44, 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
0733135 e o código CRC F2897AD3.
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DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2020.

 

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Devolvo os presentes autos, após realização do Check

List, 0733135.
 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 19/07/2020, às 14:46, 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
0733136 e o código CRC AA2A547B.
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comprasnet.gov.br/livre/pregao/termocadres.asp?prgCod=849975&tipo=t 1/2

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 

 Data de abertura:  16/06/2020 14:12
 Número da portaria:  PORTARIA PRE 81/2020
 Data de portaria:  25/03/2020
 Número do processo:  0008805-71.2019
 Número do pregão:  00033/2020 (SRP)
 Objeto:  Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de material de consumo - limpeza, conforme especificações
descritas no edital e seus anexos.

    Item 1

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
Descrição Complementar: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS GEL, CONCENTRAÇÃO 70%
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 17000 Unidade de fornecimento: Frasco 500,00 ML
Valor estimado: R$ 9,7400  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
36.616.570/0001-58 FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES 04865744150 17000 R$ 3,3800

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 16/07/2020 14:13 Data/Hora Final: 17/07/2020 14:13
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 17/07/2020 20:44
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 3,3800
 
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

16/07/2020
14:13:41

126.868.468-
60

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 16/07/2020
14:13 com data fim prevista para 17/07/2020 14:13 pelo valor de R$

3,3800.
Envio do Cadastro

de Reserva ao
SIASG

17/07/2020
20:44:42

126.868.468-
60 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

    Item 2

Descrição: LENÇO UMEDECIDO
Descrição Complementar: LENÇO UMEDECIDO, MATERIAL NÃO TECIDO, DIMENSÕES CERCA DE 2,5 X 4 CM,
COMPONENTES IMPREGNADO C/ ÁLCOOL, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
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Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7700 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 25,5500  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
28.719.518/0001-07 CHARLEI BONI 7700 R$ 9,8900

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 16/07/2020 14:14 Data/Hora Final: 17/07/2020 14:13
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 17/07/2020 20:44
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 9,8900
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva
Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

1 36.193.120/0001-08 HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA 7700 16/07/2020 14:30:02

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de Reserva

16/07/2020
14:14:06

126.868.468-
60

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 16/07/2020
14:13 com data fim prevista para 17/07/2020 14:13 pelo valor de R$

9,8900.
Adesão ao Cadastro

de Reserva
16/07/2020
14:30:02 - Fornecedor 36.193.120/0001-08 - HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA

aderiu ao cadastro de reserva.
Envio do Cadastro

de Reserva ao
SIASG

17/07/2020
20:44:42

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, 20 de julho de 2020.

 

Com a juntada da ata do cadastro de reserva (0733185),
devolvo os autos à SLC.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 20/07/2020, às 08:19, 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
0733187 e o código CRC 1DB3E054.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 08-A/2020 

Processo nº 0008805-71.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 33/2020

Aos 17 dias do mês julho 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 Vice-Presidente no Exercício da
Presidência, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador
da Carteira de Identidade nº 215.430, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa FLAVIA
MILENA  OLIVEIRA  MARQUES,  CNPJ 36.616.570/0001-58, sediada à  Rua  Itumbiara,  s/nº,
Quadra  153,  Lote  01/22,  Cidade  Jardim,  CEP:  74413-120  –  Goiânia/GO.  E-mail:
hr7solucoes@gmail.com, telefone: (62)9-8275-3654, representada por Flávia Milena Oliveira
Marques, RG nº 5857849 SSP/GO, CPF nº 048.657.441-50, para eventual fornecimento dos
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº 33/2020, 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 33/2020:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

01

ÁLCOOL  etílico   hi-
dratado,   em  GEL,
concentração   míni-
ma   70%   INPM,
70%   GL  neutro,
transparente. Produ-
to  em  frascos  de
500ml, indicando re-
gistro do item no Mi-
nistério  da  Saúde  e
número  de  telefone
para  atendimento
ao  consumidor
(SAC).  Acondiciona-
mento  obrigatório
em caixas de pape-
lão, contendo identi-
ficação  do  fabrican-
te.  Validade  mínima
de 18 meses a partir
da data de entrega.

Oeste
Frasco
500ml 17.000 3,38 57.460,00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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 33/2020:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços terá início a partir da data de
publicação do extrato desta ata até o dia 30/11/2020.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da  data do
recebimento da Autorização de Fornecimento.

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 objeto registrado 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) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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 objeto registrado 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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos;

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 dias corridos;

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa for-
necedora.

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações exi-
gidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por ór-
gãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente;

e) Fornecer os materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada
embalagem, conforme o caso, as seguintes informações:

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado.

e.3) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

6.1. 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 o contrato ou 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.

6.2. 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
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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.

6.3. 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.

6.4 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 consi-
derado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” aci-
ma, 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 Autorização de Fornecimento /  Nota de
Empenho.

6.4.1. 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.

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

6.4.3. 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.

6.4.4.  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.

6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

6.6. 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
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

fatos comprovados.

6.7. 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. 

6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

6.9. 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.

6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

6.11. O período de atraso será contado em dias corridos.

6.12. 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.

6.12.1. 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.

6.13. 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.

6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

7- DO PAGAMENTO.

7.1. 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 pela Seção de Almoxarifado.

7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
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que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

7.6. 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%

8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

8.1. Exigimos que os bens sejam constituídos,  no todo  ou  em parte,  por  material
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   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.

10 - DA PUBLICAÇÃO.

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.

11.1.  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.
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Maceió, 17 de julho de 2020.

Pelo TRE/AL:

Desembargador  Otávio Leão Praxedes
Vice-Presidente no Exercício da Presidência

Pela Empresa:

                         Flávia Milena Oliveira Marques
                                   Representente

FLAVIA MILENA OLIVEIRA 
MARQUES 
04865744150:36616570000158

Assinado de forma digital por 
FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES 
04865744150:36616570000158 
Dados: 2020.07.17 16:23:09 -03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 08-B/2020 

Processo nº 0008805-71.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 33/2020

Aos 17 dias do mês julho 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 Vice-Presidente no Exercício da
Presidência, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador
da Carteira de Identidade nº 215.430, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa CHARLEI BONI
ME, CNPJ 28.719.518/0001-07, sediada à Rua Machado de Oliveira, nº 44, Bairro Linho, CEP:
99714-446  –  Erechim/RS.  E-mail:  distribuidoraboni901@outlook.com.br,  telefone:  (54)9-
9901-3682, representada por Charlei Boni, RG nº 6097597634 SJS/RS, CPF nº 031.021.890-
08, para eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições
descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 33/2020, 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 33/2020:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

02

LENÇO  UMEDECIDO
(no mínimo, 400 uni-
dades).  elaborado
com  ingredientes
não-  alcoólicos,  em
tecido  não  tecido
(TNT),  na  cor  bran-
ca,  com  dimensões
de  20  cm  x  12cm
(variação  tolerada
de  até  2cm  nestas
medidas), fragrância
suave,  dermatologi-
camente  testado.
Registro  obrigatório
no  Ministério  da
Saúde.  Validade
mínima de 11 meses
a  partir da data de
entrega.

Anjinho
Balde com

400
unidades

7.700 9,89 76.153,00

 

                                                                                                                                                      

CHARLEI 
BONI:0310
2189008

Assinado de forma digital por 
CHARLEI BONI:03102189008 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, 
ou=(EM BRANCO), ou=AR 
FIORAVANTE, cn=CHARLEI 
BONI:03102189008 
Dados: 2020.07.17 15:18:00 -03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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 33/2020:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços terá início a partir da data de
publicação do extrato desta ata até o dia 30/11/2020.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da  data do
recebimento da Autorização de Fornecimento.

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 objeto registrado 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) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. CHARLEI 
BONI:031
02189008

Assinado de forma digital por 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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 objeto registrado 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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos;

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 dias corridos;

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa for-
necedora.

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações exi-
gidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por ór-
gãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente;

e) Fornecer os materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada
embalagem, conforme o caso, as seguintes informações:

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado.

e.3) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

CHARLEI 
BONI:031
02189008

Assinado de forma digital por 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

6.1. 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 o contrato ou 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.

6.2. 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
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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.

6.3. 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.

6.4 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 consi-
derado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” aci-
ma, 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 Autorização de Fornecimento /  Nota de
Empenho.

6.4.1. 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.

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

6.4.3. 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.

6.4.4.  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.

6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

6.6. 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
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fatos comprovados.

6.7. 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. 

6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

6.9. 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.

6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

6.11. O período de atraso será contado em dias corridos.

6.12. 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.

6.12.1. 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.

6.13. 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.

6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

7- DO PAGAMENTO.

7.1. 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 pela Seção de Almoxarifado.

7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
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que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

7.6. 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%

8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

8.1. Exigimos que os bens sejam constituídos,  no todo  ou  em parte,  por  material
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   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.

10 - DA PUBLICAÇÃO.

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.

11.1.  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.
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Maceió, 17 de julho de 2020.

Pelo TRE/AL:

Desembargador  Otávio Leão Praxedes
Vice-Presidente no Exercício da Presidência

Pela Empresa:

                                     Charlei Boni
                                   Representente
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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 05302020072200105
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Nº 139, quarta-feira, 22 de julho de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1°Aditivo ao Contrato n°23/2019. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: SUPORTE
INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA. CNPJ:07.880.897/ 0001-34. Objeto: Prorrogar o prazo de
vigência do Contrato por mais 12(doze)meses, exclusivamente quanto ao suporte técnico
2°nível (item 08). Fundamentação Legal: PAV n°0005791-22.2020. 4.05.7000-TRF5ªR; Item
7.1 da cláusula Sétima do Contrato; art.57, inciso II da Lei n° 8.666/1993.
Vigência:18/07/2020 até 17/07/2021. Valor: R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).
Recursos Orçamentários: PT n°168462; ED n°33904011. Assinatura: 17/07/2020. Assinam:
Telma Roberta Vasconcelos Motta, Diretora Geral-TRF5ªR. e Vital Maria de Sousa Couceiro
Costa, representante da Contratada.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Processo Administrativo nº 0005497-72.2017.4.05.7000.
Pelo presente edital, nos termos do art. 26, § 4º da Lei nº 9.784, de

29/01/1999, por terem sido frustada(s) a(s) intimação(ões) via postal, fica(m) a(s)
empresa(s) ROZERA COMÉRCIO EM GERAL EIRELI-EPP, CNPJ nº 27.505.740/0001-36
notificada(s) para no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da publicação do presente
edital, efetuar o pagamento da multa, no valor de R$ 1.756,90, mediante Guia de
Recolhimento da União - GRU, que deverá ser solicitada a esta Corte através do e-mail:
sa@trf5.jus.br.

SORÁRIA MARIA RODRIGUES SOTERO CAIO
Diretora da Secretaria Administrativa

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 0001457-92.2020.6.01.8000. Contrato TRE/AC n.º 13/2020. Contratante:
TRE/AC. Contratada: SILFER COMÉRCIO. IND. E EXPORTAÇÃO DE PAPÉIS EIRELI, CNPJ sob o
n.º 61.054.383/0001-75. Objeto: aquisição de 3.500 bobinas para urna eletrônica. Valor: R$
20.790,00 (vinte mil setecentos e noventa reais). Período de Vigência: 22/07/2020 a
22/07/2021. Dotação orçamentária: Ação - PLEITOS; Natureza da Despesa - 33.90.30.16;
Plano Interno - UEL MATCON. Fundamento Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/93. Data
de Assinatura: 20/07/2020. Signatários: JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVAL H O,
Diretor Geral do TRE/AC, e BERNARDETE SANTANA FERREIRA, representante da
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 06/2020; Proc. SEI nº 0009196-26.2019; PE nº 18/2020; Fund. Legal: Leis nºs
8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto nº 7.892/2013 e do Decreto nº 10.024/2019;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação deste extrato no
DOU. Assinatura: 14/07/2020; Objeto: Registro de Preços de serviços de locação de
veículos automotores; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, unidade, quantidade,
valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº 18/2020, no site: www.tre-
al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); FEITOSA
LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 24.603.686/0001-73, Item 01, diária, 500, R$ 106,16,
R$ 53.080,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 08-B/2020; Proc. SEI nº 0008805-71.2019; PE nº 33/2020; Fund. Legal: Leis
nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto nº 7.892/2013 e do Decreto nº 10.024/2019;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação deste extrato no
DOU. Assinatura: 17/07/2020; Objeto: Registro de Preços de material de consumo -
limpeza; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, unidade, quantidade, valor unitário,
valor total, respectivamente. (consultar no PE nº 33/2020, no site: www.tre-al.jus.br -
Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); CHARLEI BONI, CNPJ
nº 28.719.518/0001-07, Item 02, balde, 7.700, R$ 9,89, R$ 76.153,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 08-A/2020; Proc. SEI nº 0008805-71.2019; PE nº 33/2020; Fund. Legal: Leis
nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto nº 7.892/2013 e do Decreto nº 10.024/2019;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação deste extrato no
DOU. Assinatura: 17/07/2020; Objeto: Registro de Preços de material de consumo -
limpeza; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, unidade, quantidade, valor unitário,
valor total, respectivamente. (consultar no PE nº 33/2020, no site: www.tre-al.jus.br -
Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); FLÁVIA MILENA
OLIVEIRA MARQUES, CNPJ nº 36.616.570/0001-58, Item 01, frasco, 17.000, R$ 3,38, R$
57.460,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 07/2020; Proc. SEI nº 0005304-12.2019; PE nº 07/2020; Fund. Legal: Leis nºs
8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto nº 7.892/2013 e do Decreto nº 10.024/2019;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação deste extrato no
DOU. Assinatura: 17/07/2020; Objeto: Registro de Preços de servidores de rede; Relação
contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, quantidade, valor unitário, valor total,
respectivamente. (consultar no PE nº 07/2020, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência -
Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); Plugnet Comércio e Representações

LTDA, CNPJ nº 02.213.325/0001-88, Item 01, HPE, 04, R$ 103.000,00, R$ 412.000,00; Item
02, HPE, 04, R$ 60.500,00, R$ 242.000,00; Item 03, HPE, 02, R$ 81.700,00, R$
163.400,00.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2020

Contrato nº 19/2020, para execução indireta de prestação de serviços. PARTES: União,
através do TRE-AP e a empresa DIFERENCIAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita
no CNPJ (MF) sob o nº 33.358.567/0001-93. Objeto: Prestação de serviços de engenharia.
Valor do contrato: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a
partir da sua assinatura. Prazo de execução dos serviços: 30 (trinta) dias corridos contados
do décimo dia posterior a emissão da Ordem de Serviço. Data de assinatura: 21/07/2020.
Signatários: Desembargador Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP e Caio
Phelipe da Silva, representante da contratada.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

P.A. nº 0001636-69.2020.6.03.8000. Termo de Dispensa nº 18/2020.
Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Favorecido: DIFERENCIAL
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Fornecimento e instalação de
divisórias de alumínio e acrílico em todas as zonas eleitorais, postos avançados
e sede do TRE-AP. Fundamento Legal: Caput do artigo 4º da Lei nº 13.979/2020.
VALOR: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Assinatura de ratificação em
21/07/2020 pelo Contratante, Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do
TRE/AP.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE PENALIDADE

Referente ao PAD nº 16749/2019, que trata da aplicação de penalidades em conformidade
com o Edital do Pregão Eletrônico nº 34/2019. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas. Empresa: L G FURTADO BRAGA ME, CNPJ: 23.917.074/0001-92. Inexecução total
do contrato.

Penalidades: a) Impedimento de Licitar e Contratar com a União, pelo período
de 24 meses, em conformidade com o item 18.3, alínea "c" do Edital de Pregão nº 34/2019
- SRP e pela dosimetria prevista no §2º do art. 2º da Portaria nº 364/2017 - TRE/AM; b)
Multa pela inexecução total da Nota de Empenho 2019NE000895 (10% sobre o montante
do empenho) no valor de R$ 17,19 (dezessete reais e dezenove centavos). Data da decisão:
20 de abril de 2020.

Manaus, 21 de julho de 2020.
RUY MELO DE OLIVEIRA

Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 65/2020, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA ,
para eventual aquisição de material de expediente. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93
e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-
BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 52094-70.2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados
da data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 18/07/2020. SIGN AT Á R I O S :
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Rosaly dos Santos.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 29 Almofada para carimbo
Marca/Modelo: Japan
Stamp/Mod. 3

25000 R$ 1,35

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 095/2020, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS
EIRELI para eventual aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e
7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007. PROCESSO: SEI nº 052085-
11.2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da assinatura. ASS I N AT U R A :
21/07/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Jorge Luiz
Correa Nogueira, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 23. PAPEL TOALHA - PACOTE
Dimensões: folhas com 22

cm x 22 cm
Marca/Fabricante: Piuma

Paper

1.250 R$ 8,00

. 45. PAPEL TOALHA - PACOTE
Dimensões: folhas com 22

cm x 22 cm
Marca/Fabricante: Piuma

Paper

3.750 R$ 8,00

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 68/2020, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA,
para eventual aquisição de material de expediente. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93
e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-
BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 52094-70.2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados
da data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 17/07/2020. SIGN AT Á R I O S :
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Rosaly dos Santos.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 21 Apontador para lápis
Marca/Modelo: Leo e
Leo/Joccar Office

960 R$ 0,17

. 25 Marcador (pincel) para quadro branco
magnético, cor azul

Marca/Modelo: BRW/BRW

10 R$ 17,96

. 26 Marcador (pincel) para quadro branco
magnético, cor preta

Marca/Modelo:BRW/BRW

10 R$ 17,94

. 46 Clips nº 1
Marca/Modelo:
Bacchi/Bacchi

5000 R$ 1,21

. 47 Clips nº 6
Marca/Modelo:
Bacchi/Bacchi

5000 R$ 1,43

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 099/2020, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E
TECNOLOGIA LTDA para eventual aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e
higienização. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º
10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007. PRO C ES S O :
SEI nº 052085-11.2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da assinatura.
ASSINATURA: 20/07/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a
Sra. Ellen Crystine Figueiredo Barbosa Dutra, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total
Estimada

Preço Unitário

. 21. PANO EM MICROFIBRA
Limpeza de Lente/LCD/Tela
- pacote 100 unidades
Marca/Modelo: CW

600 R$ 53,75
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2020.

                 1. AO GSAD,

                    Para designar gestor e;

                 2. À CPREG,

                     Para registro da ata no SIASGNET

                     Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 22/07/2020, às 18:07, 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
0735077 e o código CRC 53B379E4.

0008805-71.2019.6.02.8000 0735077v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2020.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Designação de gestão.
 
Senhor Diretor,
 
Para cumprimento do previsto no Art. 4º,

XVII combinado com o art. 18, ambos da Resolução TRE n.º
15.787/2017, encaminho os presentes autos a Vossa Senhoria
pedindo vênia para indicar a servidora Luciana Wander de
Oliveira Melo, Chefe da Seção de Almoxarifado, para
atuar como gestora das Atas de Registro de Preços nº 08-
A/2020 e nº 08-B/2020, para fornecimento de material de
consumo - limpeza, firmado entre este Tribunal e
as empresas FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES, inscrita
no CNPJ sob o nº 36.616.570/0001-58, cujo objeto é o
fornecimento de álcool etílico para limpeza de ambientes,
e, CHARLEI BONI, inscrita no CNPJ sob o
nº 28.719.518/0001-07, cujo objeto é o fornecimento de
de lenços umedecidos, respectivamente.

A agente designada deverá realizar seus atos em
conformidade com o previsto no art. 20, da citada Resolução
n.º 15.787/2017.

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2020, às 18:39, 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
0735506 e o código CRC 1D090B6B.

0008805-71.2019.6.02.8000 0735506v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 24 de julho de 2020.
Senhor Presidente,
 
Submeto a Vossa Excelência, com base nas indicações

lançadas no despacho 0735506, firmado pela Senhora Secretária de
Administração Substituta, sugerindo a designação da servidora
Luciana Wander de Oliveira Melo, Chefe da Seção de
Almoxarifado, para atuar como gestora das Atas de Registro de
Preços nº 08-A/2020 e nº 08-B/2020, para fornecimento de material
de consumo - limpeza, firmado entre este Tribunal e as
Empresas FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES, inscrita no CNPJ
sob o nº 36.616.570/0001-58, cujo objeto é o fornecimento de álcool
etílico para limpeza de ambientes, e CHARLEI BONI, inscrita no
CNPJ sob o nº 28.719.518/0001-07, cujo objeto é o fornecimento de
de lenços umedecidos, respectivamente.

Com essas considerações, submeto o assunto a Vossa
Excelência, sugerindo a autorização de emissão de portaria com as
designações ora propostas.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/07/2020, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0735918 e o código CRC D195A474.

0008805-71.2019.6.02.8000 0735918v1
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  __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

  DATA: 27/07/2020           HORA: 14:46:37             USUÁRIO: JOAO           

  UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                                

  PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00033/2020

  MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                                

                                                                                

  TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                                

  ITEM     : 00001       INFORMADO                                              

  MATERIAL : 000429225 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES                    

                                                                                

  VALIDADE DA ATA : 22/07/2020 A  22/12/2020        DATA ASSINATURA : 17/07/2020

                                                                                

  UNID. DE FORNECIMENTO : Frasco 500,00 ML                                      

  CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                                

  NÃO POSSUI TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP/COOPERATIVA                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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 DATA: 27/07/2020           HORA: 14:50:43             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00033/2020

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

                                                                               

 TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                               

 ITEM     : 00002       INFORMADO                                              

 MATERIAL : 000448055 - LENÇO UMEDECIDO                                        

                                                                               

 VALIDADE DA ATA : 22/07/2020 A  22/12/2020        DATA ASSINATURA : 17/07/2020

                                                                               

 UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

 CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                               

 NÃO POSSUI TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP/COOPERATIVA                    

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de julho de 2020.
Senhora Chefe da SLC,
 
Em atenção ao Despacho SLC, evento 0735077,

faço juntar as publicações das Atas 08-A/2020 e 08-B/2020, no
SIASG, conforme eventos 0736682 e 0736683,
respectivamente.

 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 27/07/2020, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0736687 e o código CRC D33F29EE.

0008805-71.2019.6.02.8000 0736687v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008805-71.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Designação. Gestor. Material de consumo -
limpeza.

 

Decisão nº 1926 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

 

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento nº 0735918.

Designo a servidora Luciana Wander de Oliveira Melo,
Chefe da Seção de Almoxarifado, para atuar como gestora das Atas
de Registro de Preços nº 08-A/2020 e nº 08-B/2020, para
fornecimento de material de consumo - limpeza, firmado entre este
Tribunal e as Empresas FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES,
inscrita no CNPJ sob o nº 36.616.570/0001-58, cujo objeto é o
fornecimento de álcool etílico para limpeza de ambientes,
e CHARLEI BONI, inscrita no CNPJ sob o nº 28.719.518/0001-07,
cujo objeto é o fornecimento de de lenços umedecidos,
respectivamente. Em cumprimento às disposições contidas no Art.
4º, XVII combinado com o art.18, ambos da Resolução TRE nº
15.787/2017.

À Diretoria-Geral para elaboração da competente Portaria
de designação.

Após a publicação, proceda-se à remessa dos autos à SAD
para ciência aos interessados, e adoção dos atos próprios de gestão
contratual.

 
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 27/07/2020, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei

Decisão 1926 (0736698)         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 575



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
0736698 e o código CRC D1CC4365.

0008805-71.2019.6.02.8000 0736698v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 241/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso
de suas atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art.
67 da Lei nº
8.666/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0008805-
71.2019.6.02.8000, resolve:

 

Art. 1º. Designar a servidora Luciana Wander de Oliveira Melo, Chefe da Seção de
Almoxarifado, para atuar como gestora das Atas de Registro de Preços nº 08-A/2020 e
nº 08-B/2020, para fornecimento de material de consumo - limpeza, firmado entre este
Tribunal e as Empresas FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES, inscrita no CNPJ sob o
nº 36.616.570/0001-58, cujo objeto é o fornecimento de álcool etílico para limpeza de
ambientes, e CHARLEI BONI, inscrita no CNPJ sob o nº 28.719.518/0001-07, cujo
objeto é o fornecimento de de lenços umedecidos, respectivamente.

Art. 2º. A gestora ora designada deverá observar, no que couber, as disposições
constantes no art. 20,  Resolução n.º 15.787/2017.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no Exercício da Presidência

Maceió, 27 de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 28/07/2020, às 18:39, 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
0736997 e o código CRC E5197CEC.

0008805-71.2019.6.02.8000 0736997v4

Publicador_DJE nº 20200140
Disponibilização: 29/07/2020
Publicação: 30/07/2020

Portaria Presidência 241 (0736997)         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 577



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 241/2020 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 140, de 30/07/2020, à fl. 10.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 30/07/2020, às 16:04, 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
0738576 e o código CRC 0DF9F698.

0008805-71.2019.6.02.8000 0738576v3

Certidão GDG 0738576         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 578



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2020.
Publicada a Portaria Presidência nº 241/2020 no Diário

Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL, nos termos da
Certidão 0738576, determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração para ciência aos
interessados e continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 30/07/2020, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738592 e o código CRC 74976F4D.

0008805-71.2019.6.02.8000 0738592v1

Despacho GDG 0738592         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 579



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2020.
À SEALMOX.
 
Senhora Chefe,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho GDG (doc. 0738592), para ciência da Senhora
Chefe desta Seção de Almoxarifado, da Portaria Presidência
nº 241/2020 (doc. 0736997) que foi publicada no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL, referente
as Atas de Registro de Preços nº 08-A/2020 e nº 08-B/2020,
para fornecimento de material de consumo - limpeza,
firmada entre este Tribunal e as empresas FLAVIA MILENA
OLIVEIRA MARQUES, inscrita no CNPJ sob o
nº 36.616.570/0001-58, cujo objeto é o fornecimento de álcool
etílico para limpeza de ambientes, e CHARLEI BONI, inscrita
no CNPJ sob o nº 28.719.518/0001-07, cujo objeto é o
fornecimento de de lenços umedecidos, respectivamente, e,
início dos atos de gestão.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 31/07/2020, às 13:54, 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
0738808 e o código CRC 9D640A8B.

0008805-71.2019.6.02.8000 0738808v1
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INFORMAÇÃO Nº 5370 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

 
 

Informo que foram abertos os seguintes
processos 0006724-18.2020.6.02.8000 e 0006725-
03.2020.6.02.8000, com vistas à emissão de Notas de Empenho e
Ordens de Fornecimento para aquisição dos itens objetos deste
procedimento administrativo.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 04/08/2020, às 03:32, 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
0740113 e o código CRC A2256F2F.

0008805-71.2019.6.02.8000 0740113v2
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DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2020.
À SEALMOX.
 
Senhora Chefe,
 
Remeto os presentes autos em atenção a

Informação 5370 (doc. 0740113), para que se promova a
atualização das informações referentes ao recebimento dos
itens objetos deste procedimento administrativo, e, suas
respectivas liquidações.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/09/2020, às 19:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0760239 e o código CRC 476F28E6.

0008805-71.2019.6.02.8000 0760239v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2020.
 
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atendimento ao Despacho

GSAD 0760239 informo o status atualizado dos processos
abaixo:

0006724-18.2020.6.02.8000: MATERIAL
ENTREGUE;

0006725-03.2020.6.02.8000: MATERIAL
ENTREGUE, EM FASE DE PAGAMENTO.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 10/09/2020, às 19:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0760426 e o código CRC 1E1DF562.

0008805-71.2019.6.02.8000 0760426v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.
À SEALMOX, acuso ciência das informações

prestadas no Despacho SEALMOX (doc. 0760426), ao tempo
que retorno os presentes autos para continuidade dos atos de
gestão, em específico ao que se refere a conclusão do
pagamento do processo 0006725-03.2020.6.02.8000.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/09/2020, às 11:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0760673 e o código CRC 5BF77F33.

0008805-71.2019.6.02.8000 0760673v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.
 
 
Senhor Secretário,
 
Informo que o pagamento do processo 0006725-

03.2020.6.02.8000 foi concluído nesta data, conforme
documento SIAFI de evento SEI! 0760560.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 11/09/2020, às 12:27, 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
0760932 e o código CRC D8DC7ECD.

0008805-71.2019.6.02.8000 0760932v1
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De: FLAVIA MILENA <hr7solucoes@gmail.com>
Para: denisearaujo <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Data: 04/11/2020 10:28 AM
Assunto: Re: Entrega. Ata de Registro de Preços nº 08-A/2020 (para acompanhamento)

Prezada Denise, bom dia!

Acusamos o recebimento do email.

Atenciosamente!

Em ter., 3 de nov. de 2020 às 18:13, denisearaujo <denisearaujo@tre-al.jus.br>
escreveu:

Boa noite,

 
Segue anexa, a Ata de Registro de Preços nº 08-A/2020, para acompanhamento das cláusulas ali dispostas.

 
Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.

 
 
 
 
 
Atenciosamente,  

 
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 996373090
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De: charlei Boni <distribuidoraboni901@outlook.com.br>
Para: denisearaujo <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Data: 04/11/2020 07:11 AM
Assunto: RE: Entrega.Ata de Registro de Preços nº 08-B/2020 (para acompanhamento)

Obrigado !

Charlei Boni 
Proprietário 
54 9 9901-3682

 

De: denisearaujo <denisearaujo@tre-al.jus.br>
 Enviado: terça-feira, 3 de novembro de 2020 13:28

 Para: distribuidoraboni901@outlook.com.br <distribuidoraboni901@outlook.com.br>
 Assunto: Entrega.Ata de Registro de Preços nº 08-B/2020 (para acompanhamento)

 
Boa noite,

 
Segue anexa, a Ata de Registro de Preços nº 08-B/2020, para acompanhamento das cláusulas ali dispostas.

 Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.

 
Atenciosamente,  

 Denise Maria de Araújo
 SLC - TRE/AL

 slc@tre-al.jus.br
 (82) 99637-3090

 
 
 
 
 

E-mail confirmação de recebimento de ata (0806273)         SEI 0008805-71.2019.6.02.8000 / pg. 587



10/11/2020 Atas de Registro de Preços 2020 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/atas-de-registro-de-precos/atas-de-registro-de-precos-2020/view 1/1

Número 08/2020
Objeto: Registro de Preços de material de consumo - limpeza.

Processo SEI nº: 0008805-71.2019.6.02.8000

Ata 08-A/2020

Empresa: FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES, CNPJ 36.616.570/0001-58

Data de publicação no DOU: 22/07/2020

Vigência: Até 22/07/2021

Valor total: R$ 57.460,00

Ata 08-B/2020

Empresa: CHARLEI BONI ME, CNPJ 28.719.518/0001-07

Data de publicação no DOU: 22/07/2020

Vigência: Até 22/07/2021

Valor total: R$ 76.153,00.

Documentos:

Ata 08-A/2020
Ata 08-B/2020

Publicação do Extrato das Atas 08-A e 08-B/2020

Inteiro Teor do Processo SEI
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