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

 

Memorando nº 171 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 05 de março de 2020.

Para: SAD

Assunto: Serviço de Instalação de Toldo. Biblioteca e Arquivo

 

Senhor Secretário,
 
Trata-se de  atendimento  a solicitação dos servidores da

unidade da Biblioteca e Arquivo deste Regional. Aquele imóvel que abriga esta
unidade, necessita de protenção para a porta de acesso principal  que
encontra-se desprotegida de insolação e chuvas naturais. Esclareço que para
esta unidade, outras demandas se encontram  no processo (0006103-
55.2019.6.02.8000).

Portanto, encaminho anexo o Termo de Referência desenvolvido
por esta unidade técnica da SMR para dar suporte aos tramites legais de
praxe a execução dos serviços de instalação de toldo naquela fachada.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 05/03/2020, 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
0664010 e o código CRC C96BBC81.

0001742-58.2020.6.02.8000 0664010v7
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Manutenção e Reparos

TERMO   DE     REFERÊNCIA  /PROJETO BÁSICO  

Aquisição com Instalação de toldo 

Unidade do  Biblioteca  e  Arquivo 

1. Objeto

Trata-se  da  contratação  de  uma empresa  que  preste  serviço  de
confecção e instalação de toldo para a fachada principal da unidade
da Biblioteca  e  Arquivo, anexo as unidades do TRE/AL este situado
na rua Aristeu de Andrade, S/N, no bairro do Farol.

2. Justificativa

Para dar cobertura a porta que dá acesso aquela unidade,  a fim de
dar  suporte  e  garantir  condições  mínimas  de  proteção  contra  a
incidência  sol  na  sala  internamente  e  externamente  de  pancada
chuva.

3.Disposições

Gerais

3.1 As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos
neste  Termo  de  Referência  deverão  vistoriar  as  instalações  do
Edifício  Sede  do  TRE-AL,  para  perfeito  conhecimento  do  objeto
licitado,  inclusive  inteirar-se  das  condições  físicas  existentes,  na
companhia de servidor(a) lotado na Seção de Manutenção e Reparos
– SMR.

3.2 A vistoria acima mencionada deverá ser realizada no horário de
expediente  normal  do  TRE-AL.  Deverá  a  CONTRATADA entrar  em
contato  com  a  SMR  -  Seção  de  Manutenção  e  Reparos  deste
Regional, no 5º pavimento, situado à Rua Aristeu de Andrade, nº
377,  no  bairro  do  Farol,  Nesta  ou  pelo  contato  telefônico
(82)2122.7797 no horário de 13 às 19h de segunda a quinta e de 7
às  13h  na  sexta-feira; ao  final,  será  firmada  DECLARAÇÃO  DE
VISTORIA (ANEXO I);

3.3 A mão-de-obra deverá estar inclusa nos custos totais;

3.4 O fornecimento do material  ficará a  cargo da CONTRATADA,
assim  como  a  aplicação  de  qualquer  material  complementar
necessário aos trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de
medição,  produtos  de  limpeza etc,  que  correrão  às  expensas  da
CONTRATADA;

3.5  Os serviços  deverão  ser  prestados  dentro  dos  parâmetros  e
rotinas  estabelecidos,  em  observância  às  normas  legais  e
regulamentares  aplicáveis  e  às  recomendações  aceitas  pela  boa
técnica, em consonância com as dos fabricantes dos materiais;

3.6  Os locais  dos  serviços  deverão  ser  mantidos  adequadamente
limpos durante e após sua execução, procedendo à limpeza grossa e
à fina, mantendo, inclusive, as áreas de acesso à obra devidamente
protegidas  e  limpas  de  sujidades  ocasionadas  pelo  trânsito  de
operários e materiais;

3.7 A CONTRATADA deverá, dentro do prazo de garantia indicado no
item 6, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Manutenção e Reparos

expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou  incorreções  resultantes  dos  materiais  empregados  ou  da
execução dos serviços, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos,
a partir  da comunicação efetuada pela unidade competente deste
Egrégio Tribunal.

4. Descrição e

especificação

do objeto 

Da seguinte forma:

ANEXO I – Modelo e declaração de vistoria técnica

ANEXO  II  –  Imagens  de  referência,  técnicae  Planta  baixa  da
Unidade

ANEXO III – Especificação Descritiva e Detalhes

5. Local e

prazo de

instalação

5.1 O toldo deverá ser instalado na unidade do Arquivo e Biblioteca,
situada à Rua Aristeu de Andrade, S/N, no bairro do Farol, no horário
de  expediente  normal  do  Cartório,  ou  em  outra  data  e  horário
previamente combinados com a Seção de Manutenção e Reparos –
SMR, através do telefone (82) 2122-7797;

5.2  Os  serviços  referentes  ao  objeto  do  contrato  deverão  ser
executados no prazo máximo 20 (vinte) dias corridos, a contar  da
entrega da Nota de Empenho e/ou Ordem de Serviço.

6. Prazo de

Garantia 
01 (um) anos, no mínimo. 

7. Pagamento

7.1.  O  pagamento  será  efetuado  mediante  ordem  bancária  de
crédito em conta-corrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da
Nota Fiscal  respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada
das  Certidões  Negativas  de  Débitos  Fiscais  e  Previdenciários,
somente após a conclusão dos serviços;

7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota
Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo determinado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam
retenções indesejadas.

8. Gestão e

fiscalização

A  prestação  dos  serviços  objeto  deste  será  acompanhada  e  a
satisfatória execução atestada pela Seção de Manutenção e Reparos
– SMR.

9. Sanções

Administrativa

s

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser
aplicadas cumulativamente:

9.1 Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena  monta,  podendo  a  Administração,  no  caso  de  haver  o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;

9.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de
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10% (dez  por  cento),  em razão  de  atraso  no  cumprimento  do
objeto ou na correção de irregularidade,  calculado sobre o valor
atualizado do contrato;

9.3 Multa de 15% (quinze por cento),  sobre o valor  integral  do
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total
ou parcial das obrigações assumidas;

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

9.5  Expedição  de  declaração  de  inidoneidade  em  nome  da
CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração Pública,
nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93;

9.6 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial
do  contrato,  conforme  o  caso,  para  imposição  da  penalidade
pertinente, o atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do início
do cumprimento das obrigações contratuais;

9.7 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser
impostas cumulativamente com as demais;

9.8  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;

9.9 As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos
valores  devidos  à  CONTRATADA,  se  houver,  ou  cobradas
judicialmente.

Maceió/AL, 04 de fevereiro de 2020

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR

Amanda Borges Castelo Branco de Magalhães
Estagiária de Arquitetura e Urbanismo - SMR
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Manutenção e Reparos

ANEXO  I

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

_______________________________,  CNPJ/MF nº  ___________________  , sediada
na  _____________________ Fone:  ___________________,  endereço  eletrônico:
____________________, declara, sob as penas da lei,  que vistoriou as dependências desta
Justiça Especializada, especificamente os locais onde serão prestados os serviços e fornecidos
os materiais descritos no Termo de Referência, que contempla o objeto contratual, não sendo
admitidas, em hipótese alguma, alegações de desconhecimento dos serviços e de dificuldades
técnicas não previstas.

Localização: Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Endereço: Rua Aristeu de Andrade, S/N, Farol, Maceió-AL.

Maceió, ___  de _________de 2020.

__________________________________
Responsável Técnico

CPF nº __________ e RG nº _____________

____________________________
Servidor
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ANEXO II

FOTOGRAFIA E PLANTA BAIXA DA LOCAÇÃO E IMAGEM DE

REFERÊNCIA

Fig. 1: Locação do toldo na fachada
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Fig. 02: Planta baixa de locação do toldo
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Fig. 03: Detalhe das dimensões do toldo
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Fig. 4: Imagem ilustrativa como referência de toldo fixo tubo de alumínio e policarbonato
leitoso.

Maceió/AL, 04 de fevereiro de 2020

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR

Amanda Borges Castelo Branco de Magalhães
Estagiária de Arquitetura e Urbanismo - SMR
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
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Seção de Manutenção e Reparos

ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO DESCRITIVA E DETALHES

1. Especificações gerais do Serviço:
Trata-se de um toldo de dimensões gerais de 2,94 m x 1,22 m(conferir medidas no local),
composto por estrutura em tubo de alumínio anodizado na cor branca,  formato retangular,
com medida de 2”x1”, circular de 1” de diâmetro, cobertura em policarbonato alveolar, 4mm
de  espessura,  leitoso.  Justifica-se  a  opção  em  alumínio  por  tratar-se  de  região  litorânea
vulnerável a oxidação e o policarbonato leitoso para atenuar a incidência solar.

2. Especificações de fixação

2.1 Entre as peças de alumínio
Será feita com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.2 Do policarbonato na estrutura de alumínio
A fixação do será feita por meio de cantoneiras tipo L 1x1cm e 1mm de espessura na cor 
branca, bem como com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.3 Da estrutura em alumínio na parede
A estrutura deverá ser fixada na alvenaria em pontos estratégicos por via de parafuso 
sextavado galvanizado tamanho 8 cm com bucha 12.

Figura 1: Esquema ilustrativo da estrutura em alumínio anodizado do toldo.
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                                            Legenda: 
A alumínio anodizado em formato retangular
B alumínio anodizado em formato circular

*A peça em policarbonato deverá cobrir a parte superior da estrutura de alumínio (vide Fig. 2)

Fig. 2: Esquema ilustrativa de estrutura em alumínio acrescida da peça de policarbonato.

Legenda: 
C Policarbonato alveolar 4mm leitoso

Fig. 3 a 5: Peças indicadas pelo fabricante, respectivamente: a. alumínio anodizado em tubo
retangular anodizado;  b. Tubo em alumínio anodizado em formato circular; c. policarbonato
alveolar 4mm leitoso.
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Maceió/AL, 04 de fevereiro de 2020

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR

Amanda Borges Castelo Branco de Magalhães
Estagiária de Arquitetura e Urbanismo - SMR
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1237 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor Chefe da SMR,
 
Encaminho em anexo o TR para que seja procedido os tramites

legais para sua aquisição e execução.
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 10/03/2020, às 09:56, 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
0665751 e o código CRC 65917451.

0001742-58.2020.6.02.8000 0665751v2
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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 março de 2020.
À SAD.
 
Senhora Secretária em substituição,
 
Esta setorial encaminha estes autos a Secretaria,

para análise e aprovação do Termo de Referência (0664056),
elaborado pela arquiteta Luciana Brêda, com intuito de
viabilizar a referida contratação, antes da inauguração da
Biblioteca.

A contratação não possui requisitos de
sustentabilidade e os recursos orçamentários para tal, serão
oriundos da PLOA 2019 da SMR, 33.90.36.22 - Ação de
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis que dispõe de R$
106.374,00.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
encaminho os autos para análise e deliberação.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 11/03/2020, 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
0666682 e o código CRC 4420424D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2020.
À SEIC.
 
Senhor Chefe de Seção,
 
Considerando o Memorando (0664010) e o Termo

de Referência SMR (0664056), encaminho os presentes autos
para instrução preliminar.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 16/03/2020, às 20:03, 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
0668613 e o código CRC B39BE735.

0001742-58.2020.6.02.8000 0668613v1
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E-mail - 0669060

Data de Envio: 
  17/03/2020 15:59:13

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

Para:
    vendas@toldosvaranda.com
    toldosvaranda@gmail.com
    abricar-toldos@ig.com.br
    robsonprocar@hotmail.com
    toldosmomentos@hotmail.com
    razzon1@hotmail.com
    eventospadrao@hotmail.com
    conserv.alagoas@gmail.com
    macserv.alagoas@gmail.com
    alex_vsantana@hotmail.com
    ogmad@infonet.com.br
    gerencia@damog.com.br
    benedito.spacopromo@gmail.com
    andre@v3producoes.com.br
    dianabatistta@gmail.com
    jfsomluz@ig.com.br
    jflocacoesfestas@gmail.com
    mcont@oi.com.br
    aquariusfestas@terra.com.br
    kalinegodoi@hotmail.com
    joao.tab@hotmail.com
    capelapalco@hotmail.com
    ariane@conexao-al.com.br
    fannueleventos@ig.com.br
    epifanioproducoes@hotmail.com
    fernanda@conexao-al.com.br
    jfsomluz@gmail.com
    padraofinanceiro@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Aquisição. Toldos - TREAL- SBEA

Mensagem: 
  Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para confecção e instalação de toldo
fixo tubo de alumínio e policarbonato leitoso, para a fachada principal da unidade da Biblioteca e Arquivo
deste regional, conforme especificações do termo de referência em anexo, e resumo a seguir:

1. Especificações gerais do Serviço:

Trata-se de um toldo de dimensões gerais de 2,94 m x 1,22 m(conferir medidas no local),
composto por estrutura em tubo de alumínio anodizado na cor branca, formato retangular,
com medida de 2x1, circular de 1 de diâmetro, cobertura em policarbonato alveolar, 4mm
de espessura, leitoso. Justifica-se a opção em alumínio por tratar-se de região litorânea
vulnerável a oxidação e o policarbonato leitoso para atenuar a incidência solar.

2. Especificações de fixação

2.1 Entre as peças de alumínio
Será feita com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.2 Do policarbonato na estrutura de alumínio
A fixação do será feita por meio de cantoneiras tipo L 1x1cm e 1mm de espessura na cor
branca, bem como com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.3 Da estrutura em alumínio na parede
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A estrutura deverá ser fixada na alvenaria em pontos estratégicos por via de parafuso
sextavado galvanizado tamanho 8 cm com bucha 12.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7711/7712/7794 / WhatsApp (82) 99133-8744

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0664056_1._TR____TOLDO.pdf
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E-mail - 0670773

Data de Envio: 
  20/03/2020 09:00:20

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

Para:
    vendas@toldosvaranda.com
    toldosvaranda@gmail.com
    abricar-toldos@ig.com.br
    robsonprocar@hotmail.com
    toldosmomentos@hotmail.com
    razzon1@hotmail.com
    eventospadrao@hotmail.com
    conserv.alagoas@gmail.com
    macserv.alagoas@gmail.com
    alex_vsantana@hotmail.com
    ogmad@infonet.com.br
    gerencia@damog.com.br
    benedito.spacopromo@gmail.com
    andre@v3producoes.com.br
    dianabatistta@gmail.com
    jfsomluz@ig.com.br
    jflocacoesfestas@gmail.com
    mcont@oi.com.br
    aquariusfestas@terra.com.br
    kalinegodoi@hotmail.com
    joao.tab@hotmail.com
    capelapalco@hotmail.com
    ariane@conexao-al.com.br
    fannueleventos@ig.com.br
    epifanioproducoes@hotmail.com
    fernanda@conexao-al.com.br
    jfsomluz@gmail.com
    padraofinanceiro@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Aquisição. Toldos - TREAL- SBEA

Mensagem: 
  Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para confecção e instalação de toldo
fixo tubo de alumínio e policarbonato leitoso, para a fachada principal da unidade da Biblioteca e Arquivo
deste regional, conforme especificações do termo de referência em anexo, e resumo a seguir:

1. Especificações gerais do Serviço:

Trata-se de um toldo de dimensões gerais de 2,94 m x 1,22 m(conferir medidas no local),
composto por estrutura em tubo de alumínio anodizado na cor branca, formato retangular,
com medida de 2x1, circular de 1 de diâmetro, cobertura em policarbonato alveolar, 4mm
de espessura, leitoso. Justifica-se a opção em alumínio por tratar-se de região litorânea
vulnerável a oxidação e o policarbonato leitoso para atenuar a incidência solar.

2. Especificações de fixação

2.1 Entre as peças de alumínio
Será feita com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.2 Do policarbonato na estrutura de alumínio
A fixação do será feita por meio de cantoneiras tipo L 1x1cm e 1mm de espessura na cor
branca, bem como com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.3 Da estrutura em alumínio na parede
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A estrutura deverá ser fixada na alvenaria em pontos estratégicos por via de parafuso
sextavado galvanizado tamanho 8 cm com bucha 12.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7711/7712/7794 / WhatsApp (82) 99133-8744

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0664056_1._TR____TOLDO.pdf
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21/03/2020 Email – Antonio Matias de Pinheiro Junior – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATZiZmYAZC1iZmFkLTdiOWUtMDACLTAwCgBGAAAD8y%2F1JWiMkkWxXinhIZL8wwcAue… 1/2

[seic] Solicitação. Aquisição. Toldos - TREAL- SBEA

Maria Márcia Leite de Melo <mariamelo@tre-al.jus.br>
Sex, 20/03/2020 12:53
Para:  antoniomatias1977@hotmail.com <antoniomatias1977@hotmail.com>

bom dia ,não trabalhamos com o material solicitado.
att katharina

Em ter., 17 de mar. de 2020 às 16:00, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para confecção e instalação
de toldo fixo tubo de alumínio e policarbonato leitoso, para a fachada principal da unidade da
Biblioteca e Arquivo deste regional, conforme especificações do termo de referência em anexo, e
resumo a seguir:

1. Especificações gerais do Serviço:

Trata-se de um toldo de dimensões gerais de 2,94 m x 1,22 m(conferir medidas no local),
composto por estrutura em tubo de alumínio anodizado na cor branca, formato retangular,
com medida de 2”x1”, circular de 1” de diâmetro, cobertura em policarbonato alveolar, 4mm
de espessura, leitoso. Justifica-se a opção em alumínio por tratar-se de região litorânea
vulnerável a oxidação e o policarbonato leitoso para atenuar a incidência solar.

2. Especificações de fixação

2.1 Entre as peças de alumínio
Será feita com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.2 Do policarbonato na estrutura de alumínio
A fixação do será feita por meio de cantoneiras tipo L 1x1cm e 1mm de espessura na cor
branca, bem como com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.3 Da estrutura em alumínio na parede
A estrutura deverá ser fixada na alvenaria em pontos estratégicos por via de parafuso
sextavado galvanizado tamanho 8 cm com bucha 12.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
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Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
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E-mail - 0671217

Data de Envio: 
  21/03/2020 23:03:24

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

Para:
    arianny@conexao-al.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Aquisição. Toldos - TREAL- SBEA

Mensagem: 
  Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para confecção e instalação de toldo
fixo tubo de alumínio e policarbonato leitoso, para a fachada principal da unidade da Biblioteca e Arquivo
deste regional, conforme especificações do termo de referência em anexo, e resumo a seguir:

1. Especificações gerais do Serviço:

Trata-se de um toldo de dimensões gerais de 2,94 m x 1,22 m(conferir medidas no local),
composto por estrutura em tubo de alumínio anodizado na cor branca, formato retangular,
com medida de 2x1, circular de 1 de diâmetro, cobertura em policarbonato alveolar, 4mm
de espessura, leitoso. Justifica-se a opção em alumínio por tratar-se de região litorânea
vulnerável a oxidação e o policarbonato leitoso para atenuar a incidência solar.

2. Especificações de fixação

2.1 Entre as peças de alumínio
Será feita com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.2 Do policarbonato na estrutura de alumínio
A fixação do será feita por meio de cantoneiras tipo L 1x1cm e 1mm de espessura na cor
branca, bem como com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.3 Da estrutura em alumínio na parede
A estrutura deverá ser fixada na alvenaria em pontos estratégicos por via de parafuso
sextavado galvanizado tamanho 8 cm com bucha 12.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7711/7712/7794 / WhatsApp (82) 99133-8744

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0664056_1._TR____TOLDO.pdf
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E-mail - 0672245

Data de Envio: 
  24/03/2020 16:28:16

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

Para:
    abricar_toldos@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Serviço. Confecção com instalação toldo. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0001742-58.2020.6.02.8000 

Prezado Luiz Carlos,

Boa tarde,

Conforme contato telefônico, há pouco, encaminho pedido de cotação, conforme abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a confecção com instalação de
01 (um) toldo a ser instalado na fachada principal da Unidade da Biblioteca e Arquivo, prédio anexo ao
TRE, localizado na Avenida Aristeu de Andrade, S/N, Farol, conforme especificações abaixo:

Especificações gerais do Serviço:

1-Toldo de dimensões gerais de 2,94 m x 1,22 m(conferir medidas no local),
composto por estrutura em tubo de alumínio anodizado na cor branca, formato retangular,
com medida de 2"x1", circular de 1" de diâmetro, cobertura em policarbonato alveolar, 4mm
de espessura, leitoso. Justifica-se a opção em alumínio por tratar-se de região litorânea
vulnerável a oxidação e o policarbonato leitoso para atenuar a incidência solar.

2- Especificações de fixação:

2.1 Entre as peças de alumínio:

Será feita com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.2 Do policarbonato na estrutura de alumínio:

A fixação será feita por meio de cantoneiras tipo L 1x1cm e 1mm de espessura na cor
branca, bem como com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.3 Da estrutura em alumínio na parede:

A estrutura deverá ser fixada na alvenaria em pontos estratégicos por via de parafuso
sextavado galvanizado tamanho 8 cm com bucha 12.

Solicitamos, por gentileza, cotação de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes
no termo de referência e seus anexos.

Na impossibilidade de atender ao termo de referência, favor informar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br
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Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações 
SEIC - TRE/AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0664056_1._TR____TOLDO.pdf
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E-mail - 0672277

Data de Envio: 
  24/03/2020 16:45:49

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

Para (com cópia oculta):
    smbsouza@hotmail.com.br
    smbsouza@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Serviço. Confecção com instalação toldo. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0001742-58.2020.6.02.8000 

Prezado Bartolomeu,

Boa tarde,

Conforme contato telefônico, há pouco, encaminho pedido de cotação, conforme abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a confecção com instalação de
01 (um) toldo a ser instalado na fachada principal da Unidade da Biblioteca e Arquivo, prédio anexo ao
TRE, localizado na Avenida Aristeu de Andrade, S/N, Farol, conforme especificações abaixo:

Especificações gerais do Serviço:

1-Toldo de dimensões gerais de 2,94 m x 1,22 m(conferir medidas no local),
composto por estrutura em tubo de alumínio anodizado na cor branca, formato retangular,
com medida de 2"x1", circular de 1" de diâmetro, cobertura em policarbonato alveolar, 4mm
de espessura, leitoso. Justifica-se a opção em alumínio por tratar-se de região litorânea
vulnerável a oxidação e o policarbonato leitoso para atenuar a incidência solar.

2- Especificações de fixação:

2.1 Entre as peças de alumínio:

Será feita com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.2 Do policarbonato na estrutura de alumínio:

A fixação será feita por meio de cantoneiras tipo L 1x1cm e 1mm de espessura na cor
branca, bem como com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.3 Da estrutura em alumínio na parede:

A estrutura deverá ser fixada na alvenaria em pontos estratégicos por via de parafuso
sextavado galvanizado tamanho 8 cm com bucha 12.

Solicitamos, por gentileza, cotação de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes
no termo de referência e seus anexos.

Na impossibilidade de atender ao termo de referência, favor informar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br
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Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações 
SEIC - TRE/AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0664056_1._TR____TOLDO.pdf
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E-mail - 0672326

Data de Envio: 
  24/03/2020 17:20:09

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

Para (com cópia oculta):
    jcbd.diretoria@gmail.com
    jcbd.gerencia@gmail.com
    licitacoes1@aluban.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Serviço. Confecção com instalação toldo. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0001742-58.2020.6.02.8000 

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a confecção com instalação de
01 (um) toldo a ser instalado na fachada principal da Unidade da Biblioteca e Arquivo, prédio anexo ao
TRE, localizado na Avenida Aristeu de Andrade, S/N, Farol, conforme especificações abaixo:

Especificações gerais do Serviço:

1-Toldo de dimensões gerais de 2,94 m x 1,22 m(conferir medidas no local),
composto por estrutura em tubo de alumínio anodizado na cor branca, formato retangular,
com medida de 2"x1", circular de 1" de diâmetro, cobertura em policarbonato alveolar, 4mm
de espessura, leitoso. Justifica-se a opção em alumínio por tratar-se de região litorânea
vulnerável a oxidação e o policarbonato leitoso para atenuar a incidência solar.

2- Especificações de fixação:

2.1 Entre as peças de alumínio:

Será feita com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.2 Do policarbonato na estrutura de alumínio:

A fixação será feita por meio de cantoneiras tipo L 1x1cm e 1mm de espessura na cor
branca, bem como com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.3 Da estrutura em alumínio na parede:

A estrutura deverá ser fixada na alvenaria em pontos estratégicos por via de parafuso
sextavado galvanizado tamanho 8 cm com bucha 12.

Solicitamos, por gentileza, cotação de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes
no termo de referência e seus anexos.

Na impossibilidade de atender ao termo de referência, favor informar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br
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Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações 
SEIC - TRE/AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0664056_1._TR____TOLDO.pdf
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E-mail - 0682242

Data de Envio: 
  07/04/2020 13:32:34

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

Para:
    abricar_toldos@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Serviço. Confecção com instalação toldo. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Luiz Carlos,

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação para a confecção e instalação de 01 (um) toldo, conforme tamanho e
modelo anexo.

Atenciosamente.

Ana Paula G. Silva.
SEIC TRE-AL

Telefone: 9 9938-4871

Email: anag_silva@yahoo.com.br

SEI 0001742-58.2020.6.02.8000 

Prezado Luiz Carlos,

Boa tarde,

Conforme contato telefônico, há pouco, encaminho pedido de cotação, conforme abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a confecção com instalação de
01 (um) toldo a ser instalado na fachada principal da Unidade da Biblioteca e Arquivo, prédio anexo ao
TRE, localizado na Avenida Aristeu de Andrade, S/N, Farol, conforme especificações abaixo:

Especificações gerais do Serviço:

1-Toldo de dimensões gerais de 2,94 m x 1,22 m(conferir medidas no local),
composto por estrutura em tubo de alumínio anodizado na cor branca, formato retangular,
com medida de 2"x1", circular de 1" de diâmetro, cobertura em policarbonato alveolar, 4mm
de espessura, leitoso. Justifica-se a opção em alumínio por tratar-se de região litorânea
vulnerável a oxidação e o policarbonato leitoso para atenuar a incidência solar.

2- Especificações de fixação:

2.1 Entre as peças de alumínio:

Será feita com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.2 Do policarbonato na estrutura de alumínio:

A fixação será feita por meio de cantoneiras tipo L 1x1cm e 1mm de espessura na cor
branca, bem como com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.3 Da estrutura em alumínio na parede:
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A estrutura deverá ser fixada na alvenaria em pontos estratégicos por via de parafuso
sextavado galvanizado tamanho 8 cm com bucha 12.

Solicitamos, por gentileza, cotação de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes
no termo de referência e seus anexos.

Na impossibilidade de atender ao termo de referência, favor informar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações 
SEIC - TRE/AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0664056_1._TR____TOLDO.pdf
    E_mail_0672245.html
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E-mail - 0682248

Data de Envio: 
  07/04/2020 13:35:55

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

Para (com cópia oculta):
    smbsouza@hotmail.com.br
    smbsouza@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Serviço. Confecção com instalação toldo. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Bartolomeu,

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação para a confecção e instalação de 01 (um) toldo, conforme tamanho e
modelo anexo.

Atenciosamente.

Ana Paula G. Silva.
SEIC TRE-AL

Telefone: 9 9938-4871

Email: anag_silva@yahoo.com.br

SEI 0001742-58.2020.6.02.8000 

Prezado Bartolomeu,

Boa tarde,

Conforme contato telefônico, há pouco, encaminho pedido de cotação, conforme abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a confecção com instalação de
01 (um) toldo a ser instalado na fachada principal da Unidade da Biblioteca e Arquivo, prédio anexo ao
TRE, localizado na Avenida Aristeu de Andrade, S/N, Farol, conforme especificações abaixo:

Especificações gerais do Serviço:

1-Toldo de dimensões gerais de 2,94 m x 1,22 m(conferir medidas no local),
composto por estrutura em tubo de alumínio anodizado na cor branca, formato retangular,
com medida de 2"x1", circular de 1" de diâmetro, cobertura em policarbonato alveolar, 4mm
de espessura, leitoso. Justifica-se a opção em alumínio por tratar-se de região litorânea
vulnerável a oxidação e o policarbonato leitoso para atenuar a incidência solar.

2- Especificações de fixação:

2.1 Entre as peças de alumínio:

Será feita com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.2 Do policarbonato na estrutura de alumínio:

A fixação será feita por meio de cantoneiras tipo L 1x1cm e 1mm de espessura na cor
branca, bem como com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.3 Da estrutura em alumínio na parede:
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A estrutura deverá ser fixada na alvenaria em pontos estratégicos por via de parafuso
sextavado galvanizado tamanho 8 cm com bucha 12.

Solicitamos, por gentileza, cotação de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes
no termo de referência e seus anexos.

Na impossibilidade de atender ao termo de referência, favor informar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações 
SEIC - TRE/AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0664056_1._TR____TOLDO.pdf
    E_mail_0672277.html
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E-mail - 0682257

Data de Envio: 
  07/04/2020 13:41:00

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

Para (com cópia oculta):
    jcbd.diretoria@gmail.com
    jcbd.gerencia@gmail.com
    licitacoes1@aluban.com.br
    arianny@conexao-al.com.br
    toldosvaranda@gmail.com
    vendas@toldosvaranda.com
    robsonprocar@hotmail.com
    toldosmomentos@hotmail.com
    razzon1@hotmail.com
    bruno@conexao-al.com.br
    fernanda@conexao-al.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Serviço. Confecção com instalação toldo. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação para a confecção e instalação de 01 (um) toldo, conforme tamanho e
modelo anexo.

Atenciosamente.

Ana Paula G. Silva.
SEIC TRE-AL

Telefone: 9 9938-4871

Email: anag_silva@yahoo.com.br

SEI 0001742-58.2020.6.02.8000 

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a confecção com instalação de
01 (um) toldo a ser instalado na fachada principal da Unidade da Biblioteca e Arquivo, prédio anexo ao
TRE, localizado na Avenida Aristeu de Andrade, S/N, Farol, conforme especificações abaixo:

Especificações gerais do Serviço:

1-Toldo de dimensões gerais de 2,94 m x 1,22 m(conferir medidas no local),
composto por estrutura em tubo de alumínio anodizado na cor branca, formato retangular,
com medida de 2"x1", circular de 1" de diâmetro, cobertura em policarbonato alveolar, 4mm
de espessura, leitoso. Justifica-se a opção em alumínio por tratar-se de região litorânea
vulnerável a oxidação e o policarbonato leitoso para atenuar a incidência solar.

2- Especificações de fixação:

2.1 Entre as peças de alumínio:

Será feita com rebites na cor branca de tamanho 416.
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2.2 Do policarbonato na estrutura de alumínio:

A fixação será feita por meio de cantoneiras tipo L 1x1cm e 1mm de espessura na cor
branca, bem como com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.3 Da estrutura em alumínio na parede:

A estrutura deverá ser fixada na alvenaria em pontos estratégicos por via de parafuso
sextavado galvanizado tamanho 8 cm com bucha 12.

Solicitamos, por gentileza, cotação de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes
no termo de referência e seus anexos.

Na impossibilidade de atender ao termo de referência, favor informar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações 
SEIC - TRE/AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0664056_1._TR____TOLDO.pdf
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E-mail - 0682497

Data de Envio: 
  07/04/2020 15:31:04

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

Para:
    procarcomercio@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Serviço. Confecção com instalação toldo. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0001742-58.2020.6.02.800

Prezado David,

Boa tarde,

Conforme, contato telefônico, há pouco, encaminho pedido de cotação para confecção e instalação de 01
(um) toldo, conforme abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a confecção com instalação de
01 (um) toldo a ser instalado na fachada principal da Unidade da Biblioteca e Arquivo, prédio anexo ao
TRE, localizado na Avenida Aristeu de Andrade, S/N, Farol, conforme especificações abaixo:

Especificações gerais do Serviço:

1-Toldo de dimensões gerais de 2,94 m x 1,22 m(conferir medidas no local),
composto por estrutura em tubo de alumínio anodizado na cor branca, formato retangular,
com medida de 2"x1", circular de 1" de diâmetro, cobertura em policarbonato alveolar, 4mm
de espessura, leitoso. Justifica-se a opção em alumínio por tratar-se de região litorânea
vulnerável a oxidação e o policarbonato leitoso para atenuar a incidência solar.

2- Especificações de fixação:

2.1 Entre as peças de alumínio:

Será feita com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.2 Do policarbonato na estrutura de alumínio:

A fixação será feita por meio de cantoneiras tipo L 1x1cm e 1mm de espessura na cor
branca, bem como com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.3 Da estrutura em alumínio na parede:

A estrutura deverá ser fixada na alvenaria em pontos estratégicos por via de parafuso
sextavado galvanizado tamanho 8 cm com bucha 12.

Solicitamos, por gentileza, cotação de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes
no termo de referência e seus anexos.

Na impossibilidade de atender ao termo de referência, favor informar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br
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Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações 
SEIC - TRE/AL
9 9938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0664056_1._TR____TOLDO.pdf
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E-mail - 0682520

Data de Envio: 
  07/04/2020 15:37:47

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

Para:
    parasolmcz@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Serviço. Confecção com instalação toldo. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0001742-58.2020.6.02.800

Prezada Gabriela,

Boa tarde,

Conforme, contato telefônico, há pouco, encaminho pedido de cotação para confecção e instalação de 01
(um) toldo, conforme abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a confecção com instalação de
01 (um) toldo a ser instalado na fachada principal da Unidade da Biblioteca e Arquivo, prédio anexo ao
TRE, localizado na Avenida Aristeu de Andrade, S/N, Farol, conforme especificações abaixo:

Especificações gerais do Serviço:

1-Toldo de dimensões gerais de 2,94 m x 1,22 m(conferir medidas no local),
composto por estrutura em tubo de alumínio anodizado na cor branca, formato retangular,
com medida de 2"x1", circular de 1" de diâmetro, cobertura em policarbonato alveolar, 4mm
de espessura, leitoso. Justifica-se a opção em alumínio por tratar-se de região litorânea
vulnerável a oxidação e o policarbonato leitoso para atenuar a incidência solar.

2- Especificações de fixação:

2.1 Entre as peças de alumínio:

Será feita com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.2 Do policarbonato na estrutura de alumínio:

A fixação será feita por meio de cantoneiras tipo L 1x1cm e 1mm de espessura na cor
branca, bem como com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.3 Da estrutura em alumínio na parede:

A estrutura deverá ser fixada na alvenaria em pontos estratégicos por via de parafuso
sextavado galvanizado tamanho 8 cm com bucha 12.

Solicitamos, por gentileza, cotação de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes
no termo de referência e seus anexos.

Na impossibilidade de atender ao termo de referência, favor informar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br
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Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações 
SEIC - TRE/AL
9 9938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0664056_1._TR____TOLDO.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que entrei em contato, via
ligação telefônica, na tarde de hoje, com empresas de confecção de
toldos, onde a Abricar (3031-0169 - Luiz Carlos) informou que não
trabalha com nota de empenho e, por isso, não se comprometeria em
fornecer cotação, a Toldos Momentos confirmou o recebimento do
pedido de cotação e vai analisar (Verônica - 3327-3256), a Procar
(David - 3223-5628) informou um novo e-mail, ao qual já
encaminhado outro pedido de cotação, a Razzon (Suzana - 3223-7350)
confirmou o recebimento do e-mail e o encaminhamento do pedido ao
setor de vendas - funcionário Fernando, a empresa Parasol (Gabriela -
3231-5128) informou e-mail para o qual o pedido já foi direcionado, a
SMB Toldos (Bartolomeu - 3342-0774) confirmou o recebimento e
prometeu avaliar o TR.

 
O referido é verdade e dou fé.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 07/04/2020, às 16:27, 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
0682610 e o código CRC B77D9749.

0001742-58.2020.6.02.8000 0682610v7
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Maceió-Al, 14 de Abril de 2020. 
 
 
 
 
 
PARA: TER-AL/SEÇÃO DE INSTALAÇÕES E COTAÇÕES 
ATT.: Sra ANA PAULA  
  
 
 
 
 
 
TOLDO 
01 Toldo em Policarbonato Alveolar 4mm, med. 2,94 x 0,40 x  1,22m – Com Estrutura em Alumínio 
Branco,  com Tubo Retangular de 2 x 1 e 1 x ½. 
Valor  R$  3.203,00 
 
 
 
 
 
Condições de Pagamento: EMPENHO 
Prazo de entrega: Até 10 dias úteis após confirmação do pedido. 
Validade da proposta: Até 10 dias. 
 
 
 
Na certeza de estarmos lhe oferecendo a melhor proposta do mercado, ficamos a inteira disposição 
para quaisquer informações adicionais. 
 
 
 
Atenciosamente, 
Roseane 
3325-2782/98200-9030 
roseaneornatobox@hotmail.com 
                      Med. Projeto Cliente  
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E-mail - 0686572

Data de Envio: 
  16/04/2020 15:30:38

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

Para (com cópia oculta):
    toldosvaranda@gmail.com
    vendas@toldosvaranda.com
    toldosmomentos@hotmail.com
    razzon1@hotmail.com
    smbsouza@hotmail.com
    smbsouza@hotmail.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Serviço. Confecção com instalação toldo. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação para a confecção e instalação de 01 (um) toldo, conforme tamanho e
modelo anexo.

Na impossibilidade de atender ao pedido, por favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula G. Silva.
SEIC TRE-AL

Telefone: 9 9938-4871

Email: anag_silva@yahoo.com.br

SEI 0001742-58.2020.6.02.8000 

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a confecção com instalação de
01 (um) toldo a ser instalado na fachada principal da Unidade da Biblioteca e Arquivo, prédio anexo ao
TRE, localizado na Avenida Aristeu de Andrade, S/N, Farol, conforme especificações abaixo:

Especificações gerais do Serviço:

1-Toldo de dimensões gerais de 2,94 m x 1,22 m(conferir medidas no local),
composto por estrutura em tubo de alumínio anodizado na cor branca, formato retangular,
com medida de 2"x1", circular de 1" de diâmetro, cobertura em policarbonato alveolar, 4mm
de espessura, leitoso. Justifica-se a opção em alumínio por tratar-se de região litorânea
vulnerável a oxidação e o policarbonato leitoso para atenuar a incidência solar.

2- Especificações de fixação:

2.1 Entre as peças de alumínio:

Será feita com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.2 Do policarbonato na estrutura de alumínio:

A fixação será feita por meio de cantoneiras tipo L 1x1cm e 1mm de espessura na cor
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branca, bem como com rebites na cor branca de tamanho 416.

2.3 Da estrutura em alumínio na parede:

A estrutura deverá ser fixada na alvenaria em pontos estratégicos por via de parafuso
sextavado galvanizado tamanho 8 cm com bucha 12.

Solicitamos, por gentileza, cotação de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes
no termo de referência e seus anexos.

Na impossibilidade de atender ao termo de referência, favor informar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações 
SEIC - TRE/AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0664056_1._TR____TOLDO.pdf
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          LAÉRCIO CHADA ME CGC: 12.622.114/ 0001-52 
          END.: AV. MENINO MARCELO, 1600 SERRARIA 
      CONFECÇÃO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES DE TOLDOS 
           FONE: 3328- 1909 / 3328- 1284.                                                                 
           Toldosvaranda@gmail.com / www.toldosvaranda.com 
                           

                                         MACEIÓ, 17 DE ABRIL DE 2020 
 
 
AO  
SEIC TER - AL 
ATT.: ANA PAULA G. SILVA  
 
 
ESTAMOS ENVIANDO ORÇAMENTO, PARA CONFECÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: 
 
- 2,94m X 1,22 X 0,40; 
 
 
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: 
 
ESTRUTURA EM TUBO DE ALUMÍNIO BRANCO 2 X 1;  
POLICARBONATO ALVEOLAR 4mm LEITOSO; 
SILICONE P/ VEDAÇÃO. 
                                                   
VALOR DO SERVIÇO 
 
- R$ 1.100,00 ( HUM MIL E CEM REAIS )    
   
 
PAGAMENTO :  A COMBINAR 
 
PRAZO DE ENTREGA; 
                                   10  DIAS UTEIS  
 
 
 NOS COLOCAMOS A INTEIRA DISPOSIÇÃO , PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTO QUE 
SE FAÇA NECESSÁRIO. 
 

FIRMAMO-NOS 
ATENCIOSAMENTE 

 
____________________________________ 

DEPTº DE VENDAS 
DAVID MONTEIRO  
98807-3416 ZAP 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Média dos Preços Obtidos: R$ 2.650,00

Item 1: Confecção e instalação toldo. R$ 2.650,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.750,00

Órgão: MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.

Objeto: Contratação de Serviços para a Confecção de Toldos para o Auditório

Descrição: INSTALACAO / MANUTENCAO -
COBERTURA/PASSARELA/TOLDO/BARRACA - CONFECÇÃO DE TOLDO
EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM CURVADO MEDINDO 2,5 M X 2,5 M,
COM FIXAÇÃO NA PAREDE. PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA

CatSer: 17809 - Instalação , manutenção - cobertura,passarela,toldo,barraca

Data: 01/12/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 50/2019 /
UASG: 130072

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Relatór io gerado no dia 22/04/2020 14:36:25  ( IP:  177.17.4.196)

Relatório de Cotação: SEI 0001742-58.2020.6.02.8000. Confecção com instalação Toldo.

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

1) Confecção e instalação toldo. 3 1 Unidade 2650,00 R$ 2.650,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO|SUPERINT.FEDERAL
DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.

Dispensa de
Licitação Nº
50/2019
UASG: 130072

01/12/2019 R$ 2.750,00

2 DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL|SUPERINTENDENCIA
REG.DEP.POLICIA FEDERAL

Dispensa de
Licitação Nº
32/2019
UASG: 200394

01/12/2019 R$ 2.600,00

3 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL|INDUSTRIA DE MATERIAL
BELICO DO BRASIL/FE

Dispensa de
Licitação Nº
43/2020
UASG: 168008

01/03/2020 R$ 2.600,00

Valor Unitário R $
2.650,00

Valor Global: R$ 2.650,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Confecção e instalação toldo.

1 / 3 
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Unidade: Unidade

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.088.727/0001-57
* VENCEDOR *

PATRIK ORTIZ AGUIRRE 02796216047 R$ 2.750,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CONFECÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM CURVADO MEDINDO 2,5 M X 2,5 M, COM FIXAÇÃO NA PAREDE. PARA PLATAFORMA
 ELEVATÓRIA                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA MADRE MARIA VILAC, 332 (48) 9961-1089 coberlux2019@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.600,00

Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL

Objeto: Contratação do serviço de confecção e instalação de cobertura para os totens
das cancelas de entrada e saída de veículos da SR/PF/RN.

Descrição: INSTALACAO / MANUTENCAO -
COBERTURA/PASSARELA/TOLDO/BARRACA - CONFECÇÃO E
INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO PARA O TOTEM DAS
CANCELAS ELETRÔNICAS, COM DIMENSÕES DE3,50 M X 2,00 M, COM TUBO
GALVANIZADO E POLICARBONATO, COM ESTRUTURA ALVEOLAR 4MM
(CAVIDADES INTERNAS).

CatSer: 17809 - Instalação , manutenção - cobertura,passarela,toldo,barraca

Data: 01/12/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 32/2019 /
UASG: 200394

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

40.756.777/0001-03
* VENCEDOR *

CASA BONITA INTERIORES LTDA - ME R$ 2.600,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO PARA O TOTEM DAS CANCELAS ELETRÔNICAS, COM DIMENSÕES DE3,50 M X 
2,00 M, COM TUBO GALVANIZADO E POLICARBONATO, COM ESTRUTURA ALVEOLAR 4MM (CAVIDADES INTERNAS).                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RN Natal AV ANTONIO BASILIO, 2146 Carla Roberta (84) 3213-2754 casabonita@digi.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.600,00

Órgão: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE

Objeto: Realização de serviço de manutenção de veiculos , com troca de peças a cargo
, para atender as exigencias de segurança. Mão de Obra de colocação de 2mt
de toldo, 20Mt de assento estofado com peças inclusas Gaiola Transporte

Descrição: MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS - MÃO DE OBRA DE
COLOCAÇÃO DE 2MT DE TOLDO , 20 MT DE ASSENTO COM PEÇAS INCLUSAS
GAIOLA TRANSPORTE

CatSer: 3565 - Manutenção de veículos leves e pesados

Data: 01/03/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 43/2020 /
UASG: 168008

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.763.894/0001-50
* VENCEDOR *

PAULO RODOLFO CUNHA DA SILVA 07854789738 R$ 2.600,00

2 / 3 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DE 2MT DE TOLDO , 20 MT DE ASSENTO COM PEÇAS INCLUSAS GAIOLA TRANSPORTE                                    

Endereço: Telefone:
AV AUTOMOVEL CLUBE, 2459 (21) 02659-8645

3 / 3 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: LAERCIO CHADA
CNPJ: 12.622.114/0001-52 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:52:03 do dia 30/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2020.
Código de controle da certidão: 6B6B.B542.B3A9.D0B1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0001742-58.2020.6.02.8000 SV 1 1

Objeto

Fontes de Consulta
Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Abricar Toldos, doc. 0683689 1.446,00 -837,17 1.446,00

Ornato, doc. 0684757 3.203,00 919,83 Desconsiderado

Toldos Varanda, doc. 0687247 1.100,00 -1.183,17 1.100,00

Banco de Preços, doc. 0689320 2.750,00 466,83 2.750,00

Banco de Preços, doc. 0689320 2.600,00 316,83 2.600,00

Banco de Preços, doc. 0689320 2.600,00 316,83 2.600,00

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

32,80%

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

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

Q = quantidade de valores obtidos     6 ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)

Total Estimado

5

2.099,20 2.099,20

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Confecção e instalação Toldo. CATSER: 17809

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

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

A Planilha  pode ser utilizada 2.283,17 748,95 2.099,20
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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 abril de 2020.
À COMAP
Senhora Coordenadora,

 

1- Tratam os autos da contratação do serviço de
confecção e instalação de um toldo para a fachada principal da
Biblioteca e Arquivo, conforme termo de referência 0664056.

 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para instrução preliminar, despacho GSAD 0668613.
 
3- Após extensa busca no mercado, recebemos propostas

das empresas Abricar Toldos (0683689), Ornato (0684757) e Toldos
Varanda (0687247). Neste momento, as empresas Abricar e Toldos
Varanda encontram-se com certidões de regularidade vencidas,
eventos 0689511 e 0689518. A pesquisa foi complementada através
da ferramenta banco de preços, conforme relatório de
cotação 0689320.

 
4- Confeccionada a planilha de estimativa de preços

(0689529) foi estimado o valor de R$ 2.099,20 (dois mil noventa e
nove reais e vinte centavos). CATSER: 17809.

 
5- Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na

modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.

 
À deliberação superior.
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 22/04/2020, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 22/04/2020, às 17:46, 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
0689552 e o código CRC 52C146A3.

0001742-58.2020.6.02.8000 0689552v1
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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 SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0689552, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 27/04/2020, às 14:25, 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
0692257 e o código CRC 395CDB32.

0001742-58.2020.6.02.8000 0692257v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.
À SLC.
Para elaboração da minuta.
À COFIN, em paralelo.
Para reserva de crédito.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/04/2020, às 18:25, 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
0693638 e o código CRC 9589E7A1.

0001742-58.2020.6.02.8000 0693638v1
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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 abril de 2020.
À SGO.
 
Prezados,
 
Encaminho o presente para RESERVA DE CRÉDITO nos

termos da instrução processual retro.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 29/04/2020, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0694571 e o código CRC 47CF0BEF.

0001742-58.2020.6.02.8000 0694571v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 134/20 (0695571).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 30/04/2020, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0695575 e o código CRC BBC002AD.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200  
  

MMiinnuuttaa  
  
PROCESSO Nº 0001742-58.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
contratação de empresa para a prestação de serviço de confecção e instalação de toldo, 
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 E DA VISTORIA 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a 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 neste 
edital e seus anexos.  
 

1.2. As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos 
neste edital poderão vistoriar as instalações da Biblioteca e Arquivo do TRE-AL, para 
perfeito conhecimento do objeto licitado, inclusive inteirar-se das condições físicas 
existentes, na companhia de servidor(a) lotado na Seção de Manutenção e Reparos – 
SMR. 

1.3.  A vistoria acima mencionada deverá ser realizada no horário de 
expediente normal do TRE-AL. Deverá a licitante entrar em contato com a SMR - Seção de 
Manutenção e Reparos deste Regional, no 5º pavimento, situado à Rua Aristeu de 
Andrade, nº 377, no bairro do Farol, Nesta ou pelo contato telefônico (82)2122.7797 no 
horário de 13 às 19h de segunda a quinta e de 7 às 13h na sexta-feira; ao final, será 
firmada DECLARAÇÃO DE VISTORIA (ANEXO I-A). 
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1.4.   A vistoria prévia é não obrigatória e  não se afigura como 
condição de participação no certame. Entretanto, a licitante que não a efetuar, 
deverá apresentar Declaração de Ciência das condições de execução dos serviços e das 
condições locais para cumprimento das obrigações previstas nesta licitação. 

 
1.5. Não serão aceitas reclamações posteriores com alegações de 
desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à realização dos serviços 
listados no presente Edital. 
 
2 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE GARANTIA  
 
2.1. Os serviços deverão executados no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
corridos a contar da data do recebimento da nota de empenho respectiva, que poderá ser 
encaminhada inclusive por nota de empenho. 
 
2.2. O toldo instalado deverá ter garantia de, no mínimo, 01 (um) ano. 

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

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 
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f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

declarações:  

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

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

prosseguimento no certame; 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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 serviços sejam prestado 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. 
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4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

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. 
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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; 

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

especificação constante no Anexo I e I-C;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 
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União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

 

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  
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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 fixado para o material  ora licitado é de R$ 2.099,20 
(dois mil e noventa e nove reais e vinte centavos), que de modo algum, vincula 
a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 
 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  
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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.  

8.6.2. 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. 

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.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado 
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Declaração de 
Vistoria (Anexo I-A) ou a Declaração de Ciência (Anexo I-D). 
 

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

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

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

8.12.  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 Municipal, relativo ao 

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

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual 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 nos cadastros de contribuintes estadual e 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; 

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 22.13 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 
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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 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 
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VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

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

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

 
17.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente:  

 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas 

b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por 
cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão 
de  inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

c)Suspenção temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, por um prazo não superior  a dois anos; 

d) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, 
da Lei Nacional n° 8.666/93. 

 

17.5. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

 
17.6.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
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17.7.         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. 
 
17.8.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

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

 
17.10.  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. 

 
17.11.  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.  

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

 
17.13.  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. 

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

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

17.16.  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. 
 

17.16.1.  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. 

 
17.17.  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,     
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aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.18.  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 atesto da nota fiscal respectiva, a qual deverá 
ser entregue acompanhado das certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, 
somente após a conclusão dos serviços. 
 
18.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.7. 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° 084621 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0705128)         SEI 0001742-58.2020.6.02.8000 / pg. 85



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 
(Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Verificar minuciosamente a conformidade do bem recebido com as especificações 
constantes no Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
 
b) Comunicar à Contratada, através de e−mail ou outro meio em caso de 
impossibilidade técnica, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
 
c) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 
 
20.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da contratação prevista 
neste edital, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. São obrigações da contratada: 
 

a) Cumprir todas as obrigações constantes neste Edital e seus anexos, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto; 
b) Fornecer o material necessário à instalação do objeto do presente edital, incluindo 
a aplicação de qualquer material complementar necessário aos trabalhos, tais como: 
ferramentas, instrumentos de medição, produtos de limpeza, etc, que correrão suas 
expensas e serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA; 
c) Manter adequadamente limpos os locais  da instalação,  durante e após sua 
execução, procedendo à limpeza grossa e à fina, mantendo, inclusive, as áreas de 
acesso à obra devidamente protegidas e limpas de sujidades ocasionadas pelo 
trânsito de operários e materiais; 
d) Prestar os serviços  dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações 
aceitas pela boa técnica, em consonância com as dos fabricantes dos materiais; 
e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, durante o prazo de garantia, 
às suas expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços, no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a partir da comunicação efetuada pela 
unidade competente  do TRE/AL; 
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22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.3.  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. 

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

contratação. 

22.5.  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.  

22.6. 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. 

22.7.  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. 

22.8. 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. 

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

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

 
22.10. 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. 
 
22.11. 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. 
 
22.12. 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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22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Declaração de Vistoria; 
ANEXO I-B – Fotografia e Planta Baixa; 
ANEXO I-C  - Especificação descritiva e detalhes; 
ANEXO I-D – Declaração de Ciência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

 
22.14. 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 xxx  de 2020. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

Aquisição com Instalação de toldo Unidade do Biblioteca e Arquivo 

 

 

1. Objeto 

Trata-se da contratação de uma empresa que preste serviço de confecção e instalação de toldo para a 
fachada principal da unidade da Biblioteca e Arquivo, anexo as unidades do TRE/AL este situado na rua 
Aristeu de Andrade, S/N, no bairro do Farol. 

 
2. Justificativa 

Para dar cobertura a porta que dá acesso aquela unidade, a fim de dar suporte e garantir condições 
mínimas de proteção contra a incidência sol na sala internamente e externamente de pancada 

chuva. 

 3.1 As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste Termo de Referência deverão 
vistoriar as instalações do Edifício Sede do TRE-AL, para perfeito conhecimento do objeto licitado, 
inclusive inteirar-se das condições físicas existentes, na companhia de servidor(a) lotado na Seção de 
Manutenção e Reparos 

– SMR. 

 3.2 A vistoria acima mencionada deverá ser realizada no horário de expediente normal do TRE-AL. 
Deverá a CONTRATADA entrar em contato com a SMR - Seção de Manutenção e Reparos deste Regional, 
no 5º pavimento, situado à Rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol, Nesta ou pelo contato 
telefônico (82)2122.7797 no horário de 13 às 19h de segunda a quinta e de 7 às 13h na sexta-feira; ao 
final, será firmada DECLARAÇÃO DE VISTORIA (ANEXO I); 

 3.3 A mão-de-obra deverá estar inclusa nos custos totais; 

 
3.Disposições 

Gerais 

3.4 O fornecimento do material ficará a cargo da CONTRATADA, assim como a aplicação de qualquer 
material complementar necessário aos trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, 
produtos de limpeza etc, que correrão às expensas da CONTRATADA; 

 3.5 Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância 
às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica, em 
consonância com as dos fabricantes dos materiais; 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0705128)         SEI 0001742-58.2020.6.02.8000 / pg. 89



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 3.6 Os locais dos serviços deverão ser mantidos adequadamente limpos durante e após sua execução, 
procedendo à limpeza grossa e à fina, mantendo, inclusive, as áreas de acesso à obra devidamente 
protegidas e limpas de sujidades ocasionadas pelo trânsito de operários e materiais; 

 3.7 A CONTRATADA deverá, dentro do prazo de garantia indicado no item 6, reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, às suas 
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expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos 
materiais empregados ou da execução dos serviços, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a 
partir da comunicação efetuada pela unidade competente deste 
Egrégio Tribunal. 

 

4. Descrição e 

especificação 

do objeto 

Da seguinte forma: 

ANEXO I – Modelo e declaração de vistoria técnica 

ANEXO II – Imagens de referência, técnicae Planta baixa da Unidade 

ANEXO III – Especificação Descritiva e Detalhes 

 

 
5. Local e 

prazo de 

instalação 

5.1 O toldo deverá ser instalado na unidade do Arquivo e Biblioteca, situada à Rua Aristeu de Andrade, 
S/N, no bairro do Farol, no horário de expediente normal do Cartório, ou em outra data e horário 
previamente combinados com a Seção de Manutenção e Reparos – SMR, através do telefone (82) 2122-
7797; 

5.2 Os serviços referentes ao objeto do contrato deverão ser executados no prazo máximo 20 
(vinte) dias corridos, a contar da 
entrega da Nota de Empenho e/ou Ordem de Serviço. 

6. Prazo de 

Garantia 

 
01 (um) anos, no mínimo. 

 
 

 
 

7. Pagamento 

7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-corrente, em até 10 
(dez) dias, após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada das 
Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços; 

7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento que comprove a 
opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam 
retenções indesejadas. 

8. Gestão e 

fiscalização 

A prestação dos serviços objeto deste será acompanhada e a satisfatória execução atestada pela Seção 
de Manutenção e Reparos 

– SMR. 
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9. Sanções 

Administrativas 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, sem 
prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

9.1 Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar 
outras mais severas; 

9.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 

 
 
 
 
 
 

 
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, 
calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

9.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de recusa em 
assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

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

9.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93; 

9.6 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o caso, 
para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do 
cumprimento das obrigações contratuais; 

9.7 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas cumulativamente com as 
demais; 

9.8 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; 

9.9 As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, se 
houver, ou cobradas judicialmente. 

 

Maceió/AL, 04 de fevereiro de 2020 
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Luciana Wanderley Cavalcante Breda 

Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR 

 

Amanda Borges Castelo Branco de Magalhães 

Estagiária de Arquitetura e Urbanismo - SMR 
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ANEXO  I-A 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 
 

 

 

  , CNPJ/MF nº  , sediada 

na                        Fone: ___        , endereço eletrônico:                 , declara, sob as penas da lei, 

que vistoriou as dependências desta Justiça Especializada, especificamente os locais onde serão 

prestados os serviços descritos no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº xx/2020, que 

contempla o objeto contratual, não sendo admitidas, em hipótese alguma, alegações de 

desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas. 

 

 

Localização: Imóvel sede da  Biblioteca e Arquivo do TRE/AL 

Endereço: Rua Aristeu de Andrade, S/N, Farol, Maceió-AL. 

 

Maceió, ____ de _____ de 2020. 

 

_________________________ 

Responsável Técnico 

 

CPF nº ____________ e RG nº _____________ 

 

 

 

_________________________ 

Servidor 
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ANEXO I-B 

FOTOGRAFIA E PLANTA BAIXA DA LOCAÇÃO E IMAGEM DE 

REFERÊNCIA 

Fig. 1: Locação do toldo na fachada 
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Fig. 02: Planta baixa de locação do toldo 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0705128)         SEI 0001742-58.2020.6.02.8000 / pg. 97



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0705128)         SEI 0001742-58.2020.6.02.8000 / pg. 98



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 
 
 
 

Fig. 03: Detalhe das dimensões do toldo 
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Fig. 4: Imagem ilustrativa como referência de toldo fixo tubo de alumínio e policarbonato 

leitoso. 

 

 

 

Maceió/AL, 04 de fevereiro de 2020 

 

 
Luciana Wanderley Cavalcante Breda 

Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR 

 

Amanda Borges Castelo Branco de Magalhães 

Estagiária de Arquitetura e Urbanismo – SMR 
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ANEXO III 
 

ESPECIFICAÇÃO DESCRITIVA E DETALHES 
 

1. Especificações gerais do Serviço: 

Trata-se de um toldo de dimensões gerais de 2,94 m x 1,22 m(conferir medidas no local), 

composto por estrutura em tubo de alumínio anodizado na cor branca, formato retangular, 

com medida de 2”x1”, circular de 1” de diâmetro, cobertura em policarbonato alveolar, 4mm 

de espessura, leitoso. Justifica-se a opção em alumínio por tratar-se de região litorânea 

vulnerável a oxidação e o policarbonato leitoso para atenuar a incidência solar. 

 

2. Especificações de fixação 
 

2.1 Entre as peças de alumínio 

Será feita com rebites na cor branca de tamanho 416. 

 

2.2 Do policarbonato na estrutura de alumínio 
A fixação do será feita por meio de cantoneiras tipo L 1x1cm e 1mm de espessura na cor 

branca, bem como com rebites na cor branca de tamanho 416. 

 

2.3 Da estrutura em alumínio na parede 
A estrutura deverá ser fixada na alvenaria em pontos estratégicos por via de parafuso 

sextavado galvanizado tamanho 8 cm com bucha 12. 
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Figura 1: Esquema ilustrativo da estrutura em alumínio anodizado do toldo. 
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Legenda: 

A alumínio anodizado em formato retangular 

B alumínio anodizado em formato circular 

 

*A peça em policarbonato deverá cobrir a parte superior da estrutura de alumínio (vide Fig. 2) 

Fig. 2: Esquema ilustrativa de estrutura em alumínio acrescida da peça de policarbonato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

C Policarbonato alveolar 4mm leitoso 

 

Fig. 3 a 5: Peças indicadas pelo fabricante, respectivamente: a. alumínio anodizado em tubo 

retangular anodizado; b. Tubo em alumínio anodizado em formato circular; c. policarbonato 

alveolar 4mm leitoso. 
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Anexo I-D 
 

Declaração de Ciência 
 
 
 
 
 

 , CNPJ/MF nº  , sediada na                        Fone: 
___        , endereço eletrônico:                 , declara, sob as penas da lei, que tomou 
ciência  das condições de execução dos serviços e das condições locais para 
cumprimento das obrigações previstas no Pregão nº xx/2020. 

 

    
Maceió, ____ de _____ de 2020. 

 

_________________________ 

Representante 

 

CPF nº ____________ e RG nº _____________ 
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

                                              PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. 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

 

INFORMAÇÃO Nº 3291 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a confecção e instalação
de toldo.

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em razão do que dispõe a Lei
Complementar nº 123/2006.

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.

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,

Informação 3291 (0705129)         SEI 0001742-58.2020.6.02.8000 / pg. 108



Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 15/05/2020, às 19:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/05/2020, às 08:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0705129 e o código CRC CFD64EDC.

0001742-58.2020.6.02.8000 0705129v2

Informação 3291 (0705129)         SEI 0001742-58.2020.6.02.8000 / pg. 109



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

 

DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2020.
Reporto-me à Informação 3291, da SLC, acerca da

qual nada temos a opor, para submeter os presentes autos à
análise da Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, 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
0705708 e o código CRC 937A669A.

0001742-58.2020.6.02.8000 0705708v1
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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 : 0001742-58.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. SOFTWARE DE ORÇAMENTAÇÃO

 

Parecer nº 914 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

Trata-se de análise da minuta de edital de licitação
(0705128) na modalidade pregão, na forma eletrônica, visando
à contratação de empresa para prestação de serviço de
confecção e instalação de toldo para a fachada principal da
unidade da Biblioteca e Arquivo, tudo de acordo com a
justificativa constante no termo de referência  (0664056).

  
2. DO PROCEDIMENTO

 

Com vista dos autos, a SEIC (0689552) estimou
para a contratação o valor global de R$ 2.099,20 (dois mil
noventa e nove reais  e vinte centavos), conforme
planilha estimativa de preços (0689529).

Sugeriu, então, aquela unidade, que a licitação
fosse realizada na modalidade pregão, na forma  eletrônica,
com fundamento na Lei 10.520/2002, com participação
exclusiva de micro, pequenas e médias empresas. 

Foi juntado pela COFIN a reserva de crédito no 
evento 0695571.

Ato contínuo, foi juntada aos autos minuta de edital
de licitação  (0705128) elaborada pela SLC, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando  a contratação de serviço de
disponibilização de software de orçamentação de intervenções
preventivas e corretivas em veículos, com exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno
porte. 

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

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

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

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

"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
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incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."
 

Dessa forma, sendo os serviços em
foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 12.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 12.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, na forma da legislação de regência, quanto aos
critérios de desempate. 

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

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

ItemQuestionário
Sim Não

N/A
Evento
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FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?

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

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações?  

 

Esclarecer

TERMO DE REFERÊNCIA

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

0664056

 

4 O Termo de Referência contém adequada descrição dos bens
e/ou serviços que serão contratados? SIM  

5 O Termo de Referência contém justificativa para enquadramento
do objeto como bem e/ou serviço comum? SIM  

6 O Termo de Referência contém justificativa para utilização do
Pregão Presencial em detrimento do Eletrônico? N/A  

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

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

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

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

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

N/A  

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

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

N/A  

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

N/A  

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

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

N/A  

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

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

N/A  

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

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

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

N/A  

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

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? NÃO Esclarecer

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

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0689552

 25
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos de
acordo com a legislação de regência e estão devidamente
demonstrados e justificados no processo administrativo?

SIM
 

 

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços
encontrados? SIM

0689529

 

 

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

SIM  

MINUTA DO EDITAL

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

28
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado para o item da
contratação?

SIM 0705128

29
Os autos contém justificativa para o afastamento da
exclusividade prevista para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade Cooperativa?

N/A  

30
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e
de saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do menor preço cotado?

N/A  

31

A minuta do edital contém previsão de cota reservada às
entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa),
observada a divisibilidade dos bens a serem adquiridos e o limite
máximo de 25%, relativamente ao objeto da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

32
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em
razão do valor da contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

NÃO  

Competitividade

33
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências
que tenham potencial para reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

SIM  

34
A minuta do edital contempla anexos com orçamento detalhado
em planilhas que expressem a composição de todos os custos
unitários afetos aos bens/serviços que serão adquiridos?

N/A  

35
A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem
todos os direitos trabalhistas previstos em legislação especial
(inclusive em Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho).

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

SIM  

37 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do
edital estão de acordo com a legislação? SIM  

38
As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista
contidas na minuta do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM  

39 A forma de divulgação de licitação está de acordo com o valor
a ser contratado? SIM  

40 A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios
de habilitação econômico-financeira? N/A  

41 A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas? NÃO  

42 A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação? SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

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

SIM 0705128

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

SIM  

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

SIM  

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

SIM  

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

SIM  

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

NÃO  

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

SIM  

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

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

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
observadas?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a
possibilidade de a licitação ser exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas? SIM  
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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

55
Foi verificada a eventual incidência das exceções previstas no
art. 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

N/A  

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria jurídica?

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
 Em curso

57

Consta a autorização da autoridade competente para a
abertura da fase externa da licitação?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do
Decreto 5.450/05

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº
5.450/05

 Próxima
fase

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10,
11, 12 e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05

 Próxima
fase

60
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de
registro de preço, houve divulgação, mediante publicação no
DOU, da intenção de registro de preços? Caso negativo, existe
justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm documento indicativo da
existência de recursos orçamentários para suportar a
despesa?

 
0695571

 

62
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa (artigo 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A  

 

 

 5. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA

 

 Diante da necessidade de incluir as informações
relativas aos itens 2, 22 e 23 da tabela de verificação acima,
remetem-se os presentes autos à SAD.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 18/05/2020, às 19:04, 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 19:07, 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
0705763 e o código CRC 113648A7.

0001742-58.2020.6.02.8000 0705763v5
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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 maio de 2020.
Senhor Assessor,
 
Aprovando o TR 0664056, encaminho os autos a Vossa

Senhoria, destacando as informações contidas no Despacho
SMR 0666682 acerca dos itens 22 e 23 apontados no Parecer AJ-DG
914 (0705763), esclarecendo que a contratação encontra-se
enquadrada no item 166 do Plano Anual de Contratações (0669129).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/05/2020, às 20:21, 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
0706227 e o código CRC BC35E038.
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PROCESSO : 0001742-58.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. TOLDO BIBLIOTECA.

 

Parecer nº 926 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

(0705128) na modalidade pregão, na forma eletrônica, visando
à contratação de empresa para prestação de serviço de
confecção e instalação de toldo para a fachada principal da
unidade da Biblioteca e Arquivo, tudo de acordo com a
justificativa constante no termo de referência  (0664056).

Por ocasião do Parecer 914 (0705763), solicitamos 
a seguinte diligência: 

- Diante da necessidade de incluir as
informações relativas aos itens 2, 22 e 23
da tabela de verificação, remetem-se os
presentes autos à SAD;
 

Sanadas as anteditas pendências (0706227), esta
Assessoria Jurídica, nos termos do parágrafo único do art. 38,
da Lei nº 8.666/93,  aprova a minuta do edital de licitação
(0705128) na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
do tipo MENOR PREÇO, objetivando contratação de empresa
para prestação de serviço de confecção e instalação de toldo
para a fachada principal da unidade da Biblioteca e Arquivo ,
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 11:55, 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 13:49, 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
0706680 e o código CRC 7C10A479.
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CONCLUSÃO

Maceió, 21 de maio de 2020.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando contratação de
empresa para prestação de serviço de confecção e instalação de
toldo para a fachada principal da unidade da Biblioteca e Arquivo ,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração, consoante minuta 0705128, aprovada pela Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 914 (0705763),
complementado pelo Parecer 926 (0706680).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
22/05/2020, às 09:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0707600 e o código CRC 0BEF878B.
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PROCESSO : 0001742-58.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Fase externa. Pregão Eletrônico. Contratação. Empresa. Serviços de instalação de toldos.

 

Decisão nº 1423 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0707600.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço, objetivando a
contratação de empresa para prestação de serviço de confecção e
instalação de toldo para a fachada principal da unidade da Biblioteca
e Arquivo deste Tribunal, tudo de acordo com o Termo de Referência
(0664056) devidamente aprovado e conforme requisição promovida
pela Secretaria de Administração.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0705128, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 926 (0706680), em complemento ao Parecer
nº 914 (0705763) 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
0708406 e o código CRC D40AD85D.
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DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2020.
À SLC, para publicar o aviso de licitação, na forma

autorizada pela Presidência (doc. 0708406).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/05/2020, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0708820 e o código CRC 17397DD7.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3344//22002200  
  
  
PROCESSO Nº 0001742-58.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 17 de junho de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
contratação de empresa para a prestação de serviço de confecção e instalação de toldo, 
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 E DA VISTORIA 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a 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 neste 
edital e seus anexos.  
 

1.2. As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos 
neste edital poderão vistoriar as instalações da Biblioteca e Arquivo do TRE-AL, para 
perfeito conhecimento do objeto licitado, inclusive inteirar-se das condições físicas 
existentes, na companhia de servidor(a) lotado na Seção de Manutenção e Reparos – 
SMR. 

1.3.  A vistoria acima mencionada deverá ser realizada no horário de 
expediente normal do TRE-AL. Deverá a licitante entrar em contato com a SMR - Seção de 
Manutenção e Reparos deste Regional, no 5º pavimento, situado à Rua Aristeu de 
Andrade, nº 377, no bairro do Farol, Nesta ou pelo contato telefônico (82)2122.7797 no 
horário de 13 às 19h de segunda a quinta e de 7 às 13h na sexta-feira; ao final, será 
firmada DECLARAÇÃO DE VISTORIA (ANEXO I-A). 
 

Edital do Pregão Eletrônico nº 34/2020 (0712490)         SEI 0001742-58.2020.6.02.8000 / pg. 122



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

1.4.   A vistoria prévia é não obrigatória e  não se afigura como 
condição de participação no certame. Entretanto, a licitante que não a efetuar, 
deverá apresentar Declaração de Ciência das condições de execução dos serviços e das 
condições locais para cumprimento das obrigações previstas nesta licitação. 

 
1.5. Não serão aceitas reclamações posteriores com alegações de 
desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à realização dos serviços 
listados no presente Edital. 
 
2 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE GARANTIA  
 
2.1. Os serviços deverão executados no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
corridos a contar da data do recebimento da nota de empenho respectiva, que poderá ser 
encaminhada inclusive por nota de empenho. 
 
2.2. O toldo instalado deverá ter garantia de, no mínimo, 01 (um) ano. 

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

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 
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f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

declarações:  

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

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

prosseguimento no certame; 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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 serviços sejam prestado 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. 
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4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

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. 
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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; 

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

especificação constante no Anexo I e I-C;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

Edital do Pregão Eletrônico nº 34/2020 (0712490)         SEI 0001742-58.2020.6.02.8000 / pg. 126



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

 

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  
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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 fixado para o material  ora licitado é de R$ 2.099,20 
(dois mil e noventa e nove reais e vinte centavos), que de modo algum, vincula 
a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 
 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  
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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.  

8.6.2. 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. 

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.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado 
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Declaração de 
Vistoria (Anexo I-A) ou a Declaração de Ciência (Anexo I-D). 
 

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

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

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

8.12.  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 Municipal, relativo ao 

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

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual 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 nos cadastros de contribuintes estadual e 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 

Edital do Pregão Eletrônico nº 34/2020 (0712490)         SEI 0001742-58.2020.6.02.8000 / pg. 135



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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; 

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 22.13 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 
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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 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 
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VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

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

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

 
17.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente:  

 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas 

b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por 
cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão 
de  inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

c)Suspenção temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, por um prazo não superior  a dois anos; 

d) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, 
da Lei Nacional n° 8.666/93. 

 

17.5. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

 
17.6.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
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17.7.         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. 
 
17.8.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

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

 
17.10.  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. 

 
17.11.  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.  

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

 
17.13.  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. 

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

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

17.16.  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. 
 

17.16.1.  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. 

 
17.17.  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,     
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aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.18.  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 atesto da nota fiscal respectiva, a qual deverá 
ser entregue acompanhado das certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, 
somente após a conclusão dos serviços. 
 
18.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.7. 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° 084621 
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(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 
(Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Verificar minuciosamente a conformidade do bem recebido com as especificações 
constantes no Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
 
b) Comunicar à Contratada, através de e−mail ou outro meio em caso de 
impossibilidade técnica, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
 
c) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 
 
20.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da contratação prevista 
neste edital, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. São obrigações da contratada: 
 

a) Cumprir todas as obrigações constantes neste Edital e seus anexos, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto; 
b) Fornecer o material necessário à instalação do objeto do presente edital, incluindo 
a aplicação de qualquer material complementar necessário aos trabalhos, tais como: 
ferramentas, instrumentos de medição, produtos de limpeza, etc, que correrão suas 
expensas e serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA; 
c) Manter adequadamente limpos os locais  da instalação,  durante e após sua 
execução, procedendo à limpeza grossa e à fina, mantendo, inclusive, as áreas de 
acesso à obra devidamente protegidas e limpas de sujidades ocasionadas pelo 
trânsito de operários e materiais; 
d) Prestar os serviços  dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações 
aceitas pela boa técnica, em consonância com as dos fabricantes dos materiais; 
e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, durante o prazo de garantia, 
às suas expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços, no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a partir da comunicação efetuada pela 
unidade competente  do TRE/AL; 
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22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.3.  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. 

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

contratação. 

22.5.  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.  

22.6. 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. 

22.7.  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. 

22.8. 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. 

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

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

 
22.10. 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. 
 
22.11. 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. 
 
22.12. 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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22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Declaração de Vistoria; 
ANEXO I-B – Fotografia e Planta Baixa; 
ANEXO I-C  - Especificação descritiva e detalhes; 
ANEXO I-D – Declaração de Ciência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

 
22.14. 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 Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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            ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

Aquisição com Instalação de toldo Unidade do Biblioteca e Arquivo 

 

 

1. Objeto 

Trata-se da contratação de uma empresa que preste serviço de confecção e instalação de toldo para a 
fachada principal da unidade da Biblioteca e Arquivo, anexo as unidades do TRE/AL este situado na rua 
Aristeu de Andrade, S/N, no bairro do Farol. 

 
2. Justificativa 

Para dar cobertura a porta que dá acesso aquela unidade, a fim de dar suporte e garantir condições 
mínimas de proteção contra a incidência sol na sala internamente e externamente de pancada 

chuva. 

 3.1 As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste Termo de Referência deverão 
vistoriar as instalações do Edifício Sede do TRE-AL, para perfeito conhecimento do objeto licitado, 
inclusive inteirar-se das condições físicas existentes, na companhia de servidor(a) lotado na Seção de 
Manutenção e Reparos 

– SMR. 

 3.2 A vistoria acima mencionada deverá ser realizada no horário de expediente normal do TRE-AL. 
Deverá a CONTRATADA entrar em contato com a SMR - Seção de Manutenção e Reparos deste Regional, 
no 5º pavimento, situado à Rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol, Nesta ou pelo contato 
telefônico (82)2122.7797 no horário de 13 às 19h de segunda a quinta e de 7 às 13h na sexta-feira; ao 
final, será firmada DECLARAÇÃO DE VISTORIA (ANEXO I); 

 3.3 A mão-de-obra deverá estar inclusa nos custos totais; 

 
3.Disposições 

Gerais 

3.4 O fornecimento do material ficará a cargo da CONTRATADA, assim como a aplicação de qualquer 
material complementar necessário aos trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, 
produtos de limpeza etc, que correrão às expensas da CONTRATADA; 

 3.5 Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância 
às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica, em 
consonância com as dos fabricantes dos materiais; 
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 3.6 Os locais dos serviços deverão ser mantidos adequadamente limpos durante e após sua execução, 
procedendo à limpeza grossa e à fina, mantendo, inclusive, as áreas de acesso à obra devidamente 
protegidas e limpas de sujidades ocasionadas pelo trânsito de operários e materiais; 

 3.7 A CONTRATADA deverá, dentro do prazo de garantia indicado no item 6, reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, às suas 
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expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos 
materiais empregados ou da execução dos serviços, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a 
partir da comunicação efetuada pela unidade competente deste 
Egrégio Tribunal. 

 

4. Descrição e 

especificação 

do objeto 

Da seguinte forma: 

ANEXO I – Modelo e declaração de vistoria técnica 

ANEXO II – Imagens de referência, técnicae Planta baixa da Unidade 

ANEXO III – Especificação Descritiva e Detalhes 

 

 
5. Local e 

prazo de 

instalação 

5.1 O toldo deverá ser instalado na unidade do Arquivo e Biblioteca, situada à Rua Aristeu de Andrade, 
S/N, no bairro do Farol, no horário de expediente normal do Cartório, ou em outra data e horário 
previamente combinados com a Seção de Manutenção e Reparos – SMR, através do telefone (82) 2122-
7797; 

5.2 Os serviços referentes ao objeto do contrato deverão ser executados no prazo máximo 20 
(vinte) dias corridos, a contar da 
entrega da Nota de Empenho e/ou Ordem de Serviço. 

6. Prazo de 

Garantia 

 
01 (um) anos, no mínimo. 

 
 

 
 

7. Pagamento 

7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-corrente, em até 10 
(dez) dias, após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada das 
Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços; 

7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento que comprove a 
opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam 
retenções indesejadas. 

8. Gestão e 

fiscalização 

A prestação dos serviços objeto deste será acompanhada e a satisfatória execução atestada pela Seção 
de Manutenção e Reparos 

– SMR. 
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9. Sanções 

Administrativas 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, sem 
prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

9.1 Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar 
outras mais severas; 

9.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 

 
 
 
 
 
 

 
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, 
calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

9.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de recusa em 
assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

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

9.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93; 

9.6 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o caso, 
para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do 
cumprimento das obrigações contratuais; 

9.7 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas cumulativamente com as 
demais; 

9.8 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; 

9.9 As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, se 
houver, ou cobradas judicialmente. 

 

Maceió/AL, 04 de fevereiro de 2020 
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Luciana Wanderley Cavalcante Breda 

Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR 

 

Amanda Borges Castelo Branco de Magalhães 

Estagiária de Arquitetura e Urbanismo - SMR 
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ANEXO  I-A 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 
 

 

 

  , CNPJ/MF nº  , sediada 

na                        Fone: ___        , endereço eletrônico:                 , declara, sob as penas da lei, 

que vistoriou as dependências desta Justiça Especializada, especificamente os locais onde serão 

prestados os serviços descritos no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 34/2020, que 

contempla o objeto contratual, não sendo admitidas, em hipótese alguma, alegações de 

desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas. 

 

 

Localização: Imóvel sede da  Biblioteca e Arquivo do TRE/AL 

Endereço: Rua Aristeu de Andrade, S/N, Farol, Maceió-AL. 

 

Maceió, ____ de _____ de 2020. 

 

_________________________ 

Responsável Técnico 

 

CPF nº ____________ e RG nº _____________ 

 

 

 

_________________________ 

Servidor 
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ANEXO I-B 

FOTOGRAFIA E PLANTA BAIXA DA LOCAÇÃO E IMAGEM DE 

REFERÊNCIA 

Fig. 1: Locação do toldo na fachada 
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Fig. 02: Planta baixa de locação do toldo 
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Fig. 03: Detalhe das dimensões do toldo 
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Fig. 4: Imagem ilustrativa como referência de toldo fixo tubo de alumínio e policarbonato 

leitoso. 

 

 

 

Maceió/AL, 04 de fevereiro de 2020 

 

 
Luciana Wanderley Cavalcante Breda 

Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR 

 

Amanda Borges Castelo Branco de Magalhães 

Estagiária de Arquitetura e Urbanismo – SMR 
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ANEXO III 
 

ESPECIFICAÇÃO DESCRITIVA E DETALHES 
 

1. Especificações gerais do Serviço: 

Trata-se de um toldo de dimensões gerais de 2,94 m x 1,22 m(conferir medidas no local), 

composto por estrutura em tubo de alumínio anodizado na cor branca, formato retangular, 

com medida de 2”x1”, circular de 1” de diâmetro, cobertura em policarbonato alveolar, 4mm 

de espessura, leitoso. Justifica-se a opção em alumínio por tratar-se de região litorânea 

vulnerável a oxidação e o policarbonato leitoso para atenuar a incidência solar. 

 

2. Especificações de fixação 
 

2.1 Entre as peças de alumínio 

Será feita com rebites na cor branca de tamanho 416. 

 

2.2 Do policarbonato na estrutura de alumínio 
A fixação do será feita por meio de cantoneiras tipo L 1x1cm e 1mm de espessura na cor 

branca, bem como com rebites na cor branca de tamanho 416. 

 

2.3 Da estrutura em alumínio na parede 
A estrutura deverá ser fixada na alvenaria em pontos estratégicos por via de parafuso 

sextavado galvanizado tamanho 8 cm com bucha 12. 
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Figura 1: Esquema ilustrativo da estrutura em alumínio anodizado do toldo. 
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Legenda: 

A alumínio anodizado em formato retangular 

B alumínio anodizado em formato circular 

 

*A peça em policarbonato deverá cobrir a parte superior da estrutura de alumínio (vide Fig. 2) 

Fig. 2: Esquema ilustrativa de estrutura em alumínio acrescida da peça de policarbonato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

C Policarbonato alveolar 4mm leitoso 

 

Fig. 3 a 5: Peças indicadas pelo fabricante, respectivamente: a. alumínio anodizado em tubo 

retangular anodizado; b. Tubo em alumínio anodizado em formato circular; c. policarbonato 

alveolar 4mm leitoso. 
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Anexo I-D 
 

Declaração de Ciência 
 
 
 
 
 

 , CNPJ/MF nº  , sediada na                        Fone: 
___        , endereço eletrônico:                 , declara, sob as penas da lei, que tomou 
ciência  das condições de execução dos serviços e das condições locais para 
cumprimento das obrigações previstas no Pregão nº 34/2020. 

 

    
Maceió, ____ de _____ de 2020. 

 

_________________________ 

Representante 

 

CPF nº ____________ e RG nº _____________ 
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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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EDITAL Nº 23 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2020

 

 

PROCESSO Nº 0001742-58.2020.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 17 de junho de 2020

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14 horas

 

                                      O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar
possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviço de
confecção e instalação de toldo, 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 E DA VISTORIA
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1.1.                              O presente Pregão tem por objeto a 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
neste edital e seus anexos.

 

1.2.                               As proponentes interessadas na prestação dos serviços
contidos neste edital poderão vistoriar as instalações da Biblioteca e Arquivo do TRE-AL,
para perfeito conhecimento do objeto licitado, inclusive inteirar-se das condições físicas
existentes, na companhia de servidor(a) lotado na Seção de Manutenção e Reparos –
SMR.

1.3.                                   A vistoria acima mencionada deverá ser realizada no horário
de expediente normal do TRE-AL. Deverá a licitante entrar em contato com a SMR -
Seção de Manutenção e Reparos deste Regional, no 5º pavimento, situado à Rua
Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol, Nesta ou pelo contato telefônico
(82)2122.7797 no horário de 13 às 19h de segunda a quinta e de 7 às 13h na sexta-
feira; ao final, será firmada DECLARAÇÃO DE VISTORIA (ANEXO I-A).

 

1.4.                     A vistoria prévia é não obrigatória e  não se afigura como
condição de participação no certame. Entretanto, a licitante que não a efetuar, deverá
apresentar Declaração de Ciência das condições de execução dos serviços e das
condições locais para cumprimento das obrigações previstas nesta licitação.

 

1.5.                        Não serão aceitas reclamações posteriores com alegações de
desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à realização dos serviços
listados no presente Edital.

 

2 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE GARANTIA

 

2.1.                              Os serviços deverão executados no prazo máximo de 20
(vinte) dias corridos a contar da data do recebimento da nota de empenho respectiva,
que poderá ser encaminhada inclusive por nota de empenho.

 

2.2.                               O toldo instalado deverá ter garantia de, no mínimo, 01 (um)
ano.

 

 

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

 

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

3.2.                     Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo
34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar
nº 123, de 2006.

3.3.                     Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

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

3.4.                               Como condição para participação no Pregão, a licitante
assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às
seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
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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 serviços sejam prestado 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.            O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4.                     O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5.                     É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus
dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
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5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

 

5.1.                     Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

5.2.                     O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3.                     Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.

5.4.                     As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5.                     Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6.                     Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema.

5.7.                     Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8.                     Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

6.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total do item;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I e I-C;

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

6. .                     Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos
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operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

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

6.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.

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

7.                      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.

 

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

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

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

7.9.                     Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

7.10.                   A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção
de lances.

7.11.               Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.                   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

7.          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.

7.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.                   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. .                   No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
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competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.

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

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

7.21.                   A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas
iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

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

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras;

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.          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. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

9. 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. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
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8.                     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.                      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.                     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 fixado para o material  ora licitado é de R$ 2.099,20 (dois mil e
noventa e nove reais e vinte centavos), que de modo algum, vincula a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

 

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.                     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.                      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.                     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.

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.

8.7.                Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
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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.                     Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Declaração de
Vistoria (Anexo I-A) ou a Declaração de Ciência (Anexo I-D).

 

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.                    Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.                    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.

8.12.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9 – DA HABILITAÇÃO.

 

9. 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. SICAF;
11. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.                     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. 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.

11. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

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

10. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6.                     Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

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

 

9.                     Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

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.

 

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.                   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:
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9.10.1. Habilitação jurídica:

a.  

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.

 

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 Municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
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relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

1. 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.

 

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.

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
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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.

9.                   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no
Edital, o licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

10.                   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;
d. conter o preço unitário e  total do item ofertado.
j.                   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.                   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.                   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. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

10.                   As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.
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11 - DOS RECURSOS.

 

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

11.4.                   Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

12.1.                   A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2.                   Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
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contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

 

13.                   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.                   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.                   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 22.13 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos.

14. .                   Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.

14.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.

14.                   Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.                   O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8.                   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..

15 – 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.
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15.2.                           Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão
ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

 

15.3.                      Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no
item 15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante
para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

 

16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO

 

16.1.                       A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

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

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

17.1.                            Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I - não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;

VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

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

 

17.3.                     As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos
a serem efetuados.

 

17.4.                     O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:

 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas

b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em
razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;

c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

c)Suspenção temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com
a Administração Pública, por um prazo não superior  a dois anos;

d) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional
n° 8.666/93.

 

17.5. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais.

 

17.6.            As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

 

17.7.            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.
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17.8.              Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

 

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

 

17.10.              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.

 

17.11.            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.

 

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

 

17.13.            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.

 

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

 

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

 

17.16.            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.

Edital 23 (0712492)         SEI 0001742-58.2020.6.02.8000 / pg. 183



 

17.16.1. 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.

 

17.17.                          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.

 

17.18.                          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 atesto da nota fiscal respectiva,
a qual deverá ser entregue acompanhado das certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços.

 

18.2.                            Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

 

18.4.                      Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

18.5.                           O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a
legislação tributária vigente.

 

18.6.                           Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

 

18.7.                       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
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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°
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da
Despesa n° 339039 (Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

20.1.                      São obrigações do Contratante:

 

a) Verificar minuciosamente a conformidade do bem recebido com as especificações
constantes no Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

 

b) Comunicar à Contratada, através de e−mail ou outro meio em caso de
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b) Comunicar à Contratada, através de e−mail ou outro meio em caso de
impossibilidade técnica, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

 

c) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

 

20.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da contratação prevista
neste edital, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

21.1.                            São obrigações da contratada:

 

a) Cumprir todas as obrigações constantes neste Edital e seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto;

b) Fornecer o material necessário à instalação do objeto do presente edital, incluindo a
aplicação de qualquer material complementar necessário aos trabalhos, tais como:
ferramentas, instrumentos de medição, produtos de limpeza, etc, que correrão suas
expensas e serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA;

c) Manter adequadamente limpos os locais  da instalação,  durante e após sua
execução, procedendo à limpeza grossa e à fina, mantendo, inclusive, as áreas de
acesso à obra devidamente protegidas e limpas de sujidades ocasionadas pelo trânsito
de operários e materiais;

d) Prestar os serviços  dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância
às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa
técnica, em consonância com as dos fabricantes dos materiais;

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, durante o prazo de garantia, às
suas expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços, no
prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a partir da comunicação efetuada pela
unidade competente  do TRE/AL;
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22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

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

22.2.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

22.3.                   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.

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

22.5.                   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.

22.6.                   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.

22.7.                   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.

22.8.                   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.

22.9.                   Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

22.10.             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.

 

22.11.             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.

 

22.12.             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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22.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

22.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I- Termo de Referência;

ANEXO I-A – Declaração de Vistoria;

ANEXO I-B – Fotografia e Planta Baixa;

ANEXO I-C  - Especificação descritiva e detalhes;

ANEXO I-D – Declaração de Ciência;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

 

22.14.             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 Araujo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

 

 

 

            ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Aquisição com Instalação de toldo Unidade do Biblioteca e Arquivo
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1. Objeto

Trata-se da contratação de uma empresa que preste serviço de
confecção e instalação de toldo para a fachada principal da unidade da
Biblioteca e Arquivo, anexo as unidades do TRE/AL este situado na rua
Aristeu de Andrade, S/N, no bairro do Farol.

 

2.
Justificativa

Para dar cobertura a porta que dá acesso aquela unidade, a fim de dar
suporte e garantir condições mínimas de proteção contra a incidência
sol na sala internamente e externamente de pancada

chuva.

 

3.1 As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos
neste Termo de Referência deverão vistoriar as instalações do Edifício
Sede do TRE-AL, para perfeito conhecimento do objeto licitado, inclusive
inteirar-se das condições físicas existentes, na companhia de
servidor(a) lotado na Seção de Manutenção e Reparos

– SMR.

 

3.2 A vistoria acima mencionada deverá ser realizada no horário de
expediente normal do TRE-AL. Deverá a CONTRATADA entrar em
contato com a SMR - Seção de Manutenção e Reparos deste Regional,
no 5º pavimento, situado à Rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro
do Farol, Nesta ou pelo contato telefônico (82)2122.7797 no horário de
13 às 19h de segunda a quinta e de 7 às 13h na sexta-feira; ao final,
será firmada DECLARAÇÃO DE VISTORIA (ANEXO I);

 3.3 A mão-de-obra deverá estar inclusa nos custos totais;

 

3.Disposições
Gerais

3.4 O fornecimento do material ficará a cargo da CONTRATADA, assim
como a aplicação de qualquer material complementar necessário aos
trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, produtos
de limpeza etc, que correrão às expensas da CONTRATADA;

 
3.5 Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros e
rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e
regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa
técnica, em consonância com as dos fabricantes dos materiais;

 

3.6 Os locais dos serviços deverão ser mantidos adequadamente
limpos durante e após sua execução, procedendo à limpeza grossa e à
fina, mantendo, inclusive, as áreas de acesso à obra devidamente
protegidas e limpas de sujidades ocasionadas pelo trânsito de operários
e materiais;

3.7 A CONTRATADA deverá, dentro do prazo de garantia indicado no
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 3.7 A CONTRATADA deverá, dentro do prazo de garantia indicado no
item 6, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas

 

 

 

 

 

 

 

 

expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da
execução dos serviços, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos,
a partir da comunicação efetuada pela unidade competente deste

Egrégio Tribunal.

 

4. Descrição e
especificação

do objeto

Da seguinte forma:

ANEXO I – Modelo e declaração de vistoria técnica

ANEXO II – Imagens de referência, técnicae Planta baixa da Unidade

ANEXO III – Especificação Descritiva e Detalhes

 

 

5. Local e
prazo de
instalação

5. O toldo deverá ser instalado na unidade do Arquivo e Biblioteca,
situada à Rua Aristeu de Andrade, S/N, no bairro do Farol, no
horário de expediente normal do Cartório, ou em outra data e
horário previamente combinados com a Seção de Manutenção e
Reparos – SMR, através do telefone (82) 2122-7797;

5. Os serviços referentes ao objeto do contrato deverão ser
executados no prazo máximo 20 (vinte) dias corridos, a contar
da

entrega da Nota de Empenho e/ou Ordem de Serviço.

6. Prazo de
Garantia

 

01 (um) anos, no mínimo.

 

 

 

7. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta-corrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da Nota
Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada das
Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários,
somente após a conclusão dos serviços;

Edital 23 (0712492)         SEI 0001742-58.2020.6.02.8000 / pg. 190



 

7. Pagamento

7. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota
Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo
determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
que não incidam retenções indesejadas.

8. Gestão e
fiscalização

A prestação dos serviços objeto deste será acompanhada e a
satisfatória execução atestada pela Seção de Manutenção e Reparos

– SMR.

9. Sanções
Administrativas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser
aplicadas cumulativamente:

9. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção,
aplicar outras mais severas;

9. Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de

 

 

 

 

 

 

 

10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou
na correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do
contrato;

9. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato,
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial
das obrigações assumidas;

9. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a
02 (dois) anos;

9. Expedição de declaração de inidoneidade em nome da
CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração Pública,
nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93;

9. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade
pertinente, o atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do
cumprimento das obrigações contratuais;

9. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser
impostas cumulativamente com as demais;

9. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
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9. 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;

9. As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos
valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas
judicialmente.

 

Maceió/AL, 04 de fevereiro de 2020

 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda

Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR

 

Amanda Borges Castelo Branco de Magalhães

Estagiária de Arquitetura e Urbanismo - SMR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  I-A
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA
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                                                                            , CNPJ/MF nº                                       
, sediada na                        Fone: ___        , endereço eletrônico:                 , declara, sob
as penas da lei, que vistoriou as dependências desta Justiça Especializada,
especificamente os locais onde serão prestados os serviços descritos no Termo de
Referência do Pregão Eletrônico nº 34/2020, que contempla o objeto contratual, não
sendo admitidas, em hipótese alguma, alegações de desconhecimento dos serviços e
de dificuldades técnicas não previstas.

 

 

Localização: Imóvel sede da  Biblioteca e Arquivo do TRE/AL

Endereço: Rua Aristeu de Andrade, S/N, Farol, Maceió-AL.

 

Maceió, ____ de _____ de 2020.

 

_________________________

Responsável Técnico

 

CPF nº ____________ e RG nº _____________

 

 

 

_________________________

Servidor
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ANEXO I-B
FOTOGRAFIA E PLANTA BAIXA DA LOCAÇÃO E IMAGEM DE REFERÊNCIA

Fig. 1: Locação do toldo na fachada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 02: Planta baixa de locação do toldo

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 03: Detalhe das dimensões do toldo
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Fig. 4: Imagem ilustrativa como referência de toldo fixo tubo de alumínio e
policarbonato leitoso.

 

 

 

 

Maceió/AL, 04 de fevereiro de 2020

 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda

Analista Judiciário Especializado (Requisitada) - SMR

 

Amanda Borges Castelo Branco de Magalhães

Estagiária de Arquitetura e Urbanismo – SMR

 

 

 

 

 

 

ANEXO III

 

ESPECIFICAÇÃO DESCRITIVA E DETALHES
 

1. Especificações gerais do Serviço:

Trata-se de um toldo de dimensões gerais de 2,94 m x 1,22 m(conferir medidas no
local), composto por estrutura em tubo de alumínio anodizado na cor branca, formato
retangular, com medida de 2”x1”, circular de 1” de diâmetro, cobertura em
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policarbonato alveolar, 4mm de espessura, leitoso. Justifica-se a opção em alumínio por
tratar-se de região litorânea vulnerável a oxidação e o policarbonato leitoso para
atenuar a incidência solar.

 

2.Especificações de fixação
 

2. Entre as peças de alumínio

Será feita com rebites na cor branca de tamanho 416.

 

2.2Do policarbonato na estrutura de alumínio
A fixação do será feita por meio de cantoneiras tipo L 1x1cm e 1mm de espessura na
cor branca, bem como com rebites na cor branca de tamanho 416.

 

2.3Da estrutura em alumínio na parede
A estrutura deverá ser fixada na alvenaria em pontos estratégicos por via de parafuso
sextavado galvanizado tamanho 8 cm com bucha 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema ilustrativo da estrutura em alumínio anodizado do toldo.
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Legenda:

A alumínio anodizado em formato retangular B alumínio anodizado em formato circular

 

*A peça em policarbonato deverá cobrir a parte superior da estrutura de alumínio (vide
Fig. 2) Fig. 2: Esquema ilustrativa de estrutura em alumínio acrescida da peça de
policarbonato.

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:
C Policarbonato alveolar 4mm leitoso
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Fig. 3 a 5: Peças indicadas pelo fabricante, respectivamente: a. alumínio anodizado em
tubo retangular anodizado; b. Tubo em alumínio anodizado em formato circular; c.
policarbonato alveolar 4mm leitoso.

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I-D

 

Declaração de Ciência
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                                                                , CNPJ/MF nº          , sediada na
                       Fone: ___        , endereço eletrônico:                 , declara, sob as penas
da lei, que tomou ciência  das condições de execução dos serviços e das condições
locais para cumprimento das obrigações previstas no Pregão nº 34/2020.

 

                                                        

Maceió, ____ de _____ de 2020.

 

_________________________

Representante

 

CPF nº ____________ e RG nº _____________

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

                       PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  
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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
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Banco  

Agência  

Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?                 (   ) Sim                      (   ) Não

Em 28 de maio de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 28/05/2020, às 17:39, 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
0712492 e o código CRC 8D45C763.

0001742-58.2020.6.02.8000 0712492v2
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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=28491298&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 28/05/2020 17:35:30 

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 00034/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 17809 - Instalação , manutenção - cobertura,passarela,toldo,barraca
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
1 Serviços Comuns Menor Preço 2.099,20

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 1

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

17/04/2020 1.100,00 12.622.114/0001-52 LAERCIO CHADA

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

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

serviço de confecção e instalação de toldo para a fachada principal da unidade da Biblioteca e Arquivo, anexo as 
unidades do TRE/AL este situado na rua Aristeu de Andrade, S/N, no bairro do Farol.

Valor Máximo Aceitá
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28/05/2020 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=3… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 28/05/2020 17:34:59 

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 00034/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0001742-58.2020 Menor Preço   

* Lei 13.979/2020, art.4-G(COVID-19) ?    Sim   Não   

  Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

Equalização de ICMS Internacional 1 1 0

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
039.674.504-06 PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
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

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764

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. 

Ordenador de Despesa - Presi

Chefe da Seção de Licitações 
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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
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Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 07/2020
SEI 0005304-12.2019.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de servidores de rede, como medida de viabilização de continuidade da migração progressiva da
plataforma blade em produção e com mais de 05 (cinco) anos utilizados para sustentar os serviços informatizados do prédio
sede, bem assim atualização do conjunto de servidores alocados nos Fóruns Eleitorais de Maceió/AL e Arapiraca/AL, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado do item 01:  R$ 142.000,00
Valor Unitário Estimado do item 02:  R$ 73.875,00
Valor Unitário Estimado do item 03:  R$ 89.010,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 09/2020
SEI 000303-12.2020.6.02.8000

Data: 16/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente - apoio  para pés, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 113,11

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 11/2020
SEI 008734-69.2019.6.02.8000

Data: 20/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições camisas personalizadas  para utilização nas Eleições 2020, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 94.916,03

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Resposta à Esclarecimento apresentado por Interessada 

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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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 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0713535 e o código CRC 009CBD64.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 81/2020 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº
0001604-91.2020.6.02.8000, resolve:

Art. 1º. Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI (Analista Judiciário – Área Judiciária);
JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO (Técnico Judiciário - Área Administrativa); para funcionarem
como pregoeiros nos certames licitatórios deste Tribunal pelo período de 01 (um) ano, devendo atuar como
substituto, em face da necessidade do serviço, o servidor HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE (Técnico
Judiciário – Área Administrativa), nos casos de impedimentos e afastamentos legais e regulamentares de um
dos titulares.

§ 1º. Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado novo ato de
designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os presentes mandatos
por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de evitar a descontinuidade
da realização dos pregões.

§ 2º. Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada a licitação ou
mesmo para qualquer outro ato, os Pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à Coordenadoria de
Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, a
redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º. A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e Patrimônio deste
Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos Pregoeiros, de forma alternada e equitativa.

§ 4º. Os pregoeiros poderão funcionar como membros de equipe de apoio.

Art. 2º. O Pregoeiro designado para condução licitatória, poderá solicitar, justificativamente, ao titular das
Unidades do Órgão, a indicação de servidor com conhecimento técnico compatível com o objeto do certame,
para auxiliar os trabalhos, observando o prazo mínimo de 48h (quarenta e oito horas) para a comunicação.

Art. 3º. Designar os servidores: Rodrigo Ferreira Moura - Técnico Judiciário; Carlos Antônio Vieira Costa,
Técnico Judiciário; e Luciana Wander de Oliveira Melo, Técnico Judiciário; lotados na Secretaria de
Administração, todos para atuarem como membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º. Fixar as seguintes determinações:

a) Os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de horas em períodos simultâneos, resguardando a
permanência de, no mínimo, 01 (um) dos designados no artigo 1º desta Portaria;

b) Os membros de equipe de apoio poderão observar entre si os períodos de férias ou compensação de horas,
com o objetivo de preservar o número mínimo de 01 (um) deles;

c) A comunicação em decorrência das alíneas "a)" do presente artigo deverá ser efetuada com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL;

d) Na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão um Pregoeiro e mais quantos Membros de
Apoio sejam necessários, a critério do respectivo Pregoeiro;

Publicador_DJE nº 20200055
Disponibilização: 24/03/2020
Publicação: 25/03/2020
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e) O Pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros de equipe de apoio para a realização de
determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a convocação e a data
marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia imediata do servidor no
referido prazo.

Art. 5º. Salvo especial determinação da Presidência do TRE/AL em contrário, os trabalhos dos pregoeiros e
dos membros de equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Parágrafo único. As chefias desses servidores deverão observar o fiel atendimento da prescrição contida no
caput deste artigo.

Art. 6º. Fica revogada a Portaria TRE/AL nº 120/2019, 350/2019 e demais atos em contrário.

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

PRESIDENTE

Maceió, 12 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em
16/03/2020, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0667382 e o código
CRC 922F9505.

0001604-91.2020.6.02.8000 0667382v3
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2020 

 
 

1. OBJETO 
 

 

 O presente Pregão tem por objeto a 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 neste edital e 
seus anexos. 

 
 

Nome da Empresa: DIGITOLDOS TOLDOS E COBERTURAS 

CNPJ: 32.485.988/0001-12 Inscrição Estadual: 205081096 

Endereço: Avenida Presidente Raniere Mazille, 25, Natal - RN 

Fone: (84)98108-1209 Celular:  (84)98706-5549 

Representante Legal: Rodrigo Nicolau 

Marconi 

Cargo: Rep. Legal 

Carteira de Identidade: 13207580-5 

 

CPF: 100.802.207-11 

 

Email:  digitoldos@gmail.com / representacaocomercial.tl@gmail.com 

 

 
 
 
 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

2.1. ). A proposta de preços e seus anexos seguem apresentados, abaixo: 
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ITEM  DESCRIÇÃO UND. QUANT.  
UNITÁRIO 

PREÇO  
PREÇO 
TOTAL 

1 

serviço de confecção e instalação de toldo para a fachada 
principal da unidade da Biblioteca e Arquivo, anexo as 
unidades do TRE/AL este situado na rua Aristeu de Andrade, 
S/N, no bairro do Farol. 

UND. 1 
R$ 

2.099,20 
R$ 2.099,20 

          R$ 2.099,20 

DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS 

 

 

 

 

 

 

Declaramos ainda que: 

1. Valor da proposta total da proposta para o item 01: R$ 2.099,20 

(DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS). 

 

 

1. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços 

praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como 

as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer 

outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato. 

2. Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos. 
 
 

Dados da empresa: 
Empresa/Razão Social: LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 

Endereço: AV. PRESIDENTE RANIERI MAZZILLI, 25, FELIPE CAMARÃO, NATAL - RN 

CEP: 59.074-185 

Celular: (24)99901-9838 / (84)98108-1209 

Banco: Inter – 077 Agência: 0001-9 Conta de pagamento: 56168268 

Titular: LUIZ GONZAGA DA SILVA CPF: 37864106404 
Email: digitoldo@gmail.com / representacaocomercial.tl@gmail.com 
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Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato: 
Nome completo: RODRIGO NICOLAU MARCONI 
Endereço: RUA MAURO CESAR DO NASCIMENTO, 65, SL. 503, BLOCO1 JARDIM JALISCO 

CEP: 27510-110 

Cidade: Resende 

CPF: 100.802.207-11 

RG: 13207580-5 

Cargo: Proprietário 

Naturalidade: Volta Redonda - RJ 
Nacionalidade: Brasileiro 

Estado Civil: Solteiro 

e-mail: representacaocomercial.tl@gmail.com 
 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 

 

 

 

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RODRIGO NICOLAU MARCONI  

OAB/SP 344.697 
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DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 
 
 
 
 

LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404, CNPJ/MF nº 32.485.988/0001-12 , sediada na 

AVENIDA PRESIDENTE RANIERI MAZZILLI 25 FELIPE CAMARAO NATAL RN Fone: 24-

999019838 , endereço eletrônico: representacaocomercial.tl@gmail.com , declara, sob as 

penas da lei, que tomou ciência das condições de execução dos serviços e das condições 

locais para cumprimento das obrigações previstas no Pregão nº 34/2020.  

 

 

 

NATAL 17 DE JUNHO DE 2020 
 
. 
 

 

 

 

CPF nº 100.802.207-11 e RG nº 13207580-5 
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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.
Senhor Chefe da SMR,
Solicito a análise técnica da proposta apresentada

pela Empresa Luiz Gongaza da Silva, conforme
evento 0721292.

Informo que a sessão será reaberta amanhã, dia
18/06/2020, às 16:00 horas.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 17/06/2020, às 20:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721294 e o código CRC D5A2C0CC.

0001742-58.2020.6.02.8000 0721294v1
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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.
À PREG.
 
Senhor Pregoeiro,
 
A proposta da empresa Luiz Gonzaga da Silva

(0721292), apesar de declarar que estão em conformidade
com as especificações do edital, não apresenta
expressamente, as especificações do objeto contratado,
constantes do Anexo III (Especificação Descritiva e Detalhes),
fls 38̸43 do Edital do Pregão Eletrônico n� 34 (0712490),
transcritas a seguir:

Trata-se de um toldo de dimensões gerais de 2,94 m
x 1,22 m(conferir medidas no local), composto por estrutura
em tubo de alumínio anodizado na cor branca, formato
retangular, com medida de 2”x1”, circular de 1” de diâmetro,
cobertura em policarbonato alveolar, 4mm de espessura,
leitoso. Justifica-se a opção em alumínio por tratar-se de
região litorânea vulnerável a oxidação e o policarbonato
leitoso para atenuar a incidência solar.

Desta forma, sugiro que a licitante proceda uma
retificação da proposta incluindo no corpo desta as
especificações apresentadas anteriormente, além da
manutenção do texto de atender e concordar com os demais
elementos constantes do Edital do pregão 34/2020.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
devolvo os autos para a continuidade do procedimento de
contratação.

 
Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 18/06/2020, às 12:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721305 e o código CRC 85F3D336.

0001742-58.2020.6.02.8000 0721305v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2020 

 
 

1. OBJETO 
 

 

 O presente Pregão tem por objeto a 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 neste edital e 
seus anexos. 

 
 

Nome da Empresa: DIGITOLDOS TOLDOS E COBERTURAS 

CNPJ: 32.485.988/0001-12 Inscrição Estadual: 205081096 

Endereço: Avenida Presidente Raniere Mazille, 25, Natal - RN 

Fone: (84)98108-1209 Celular:  (84)98706-5549 

Representante Legal: Rodrigo Nicolau 

Marconi 

Cargo: Rep. Legal 

Carteira de Identidade: 13207580-5 

 

CPF: 100.802.207-11 

 

Email:  digitoldos@gmail.com / representacaocomercial.tl@gmail.com 

 

 
 
 
 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

2.1. ). A proposta de preços e seus anexos seguem apresentados, abaixo: 
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ITEM  DESCRIÇÃO UND. QUANT.  
UNITÁRIO 

PREÇO  
PREÇO 
TOTAL 

1 

serviço de confecção e instalação de toldo com dimensões 
de 2,94m x 1,22m composto por estrutura em tubo de 
alumínio anodizado na cor branca, formato retangular, com 
medida de 2”x1”, circular de 1” de diâmetro, cobertura em 
policarbonato alveolar, 4mm de espessura, leitoso. A opção 
de alumínio de seu por tratar-se de região litorânea 
vulnerável à oxidação e o policabornato leitoso para atenuar 
a incidência solar. 

UND. 1 
R$ 

2.099,20 
R$ 2.099,20 

          R$ 2.099,20 

DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS 

 

 

 

 

 

 

Declaramos ainda que: 

1. Valor da proposta total da proposta para o item 01: R$ 2.099,20 

(DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS). 

 

 

1. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços 

praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como 

as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer 

outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato. 

2. Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos. 
 
 

Dados da empresa: 
Empresa/Razão Social: LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 

Endereço: AV. PRESIDENTE RANIERI MAZZILLI, 25, FELIPE CAMARÃO, NATAL - RN 

CEP: 59.074-185 

Celular: (24)99901-9838 / (84)98108-1209 

Banco: Inter – 077 Agência: 0001-9 Conta de pagamento: 56168268 

Titular: LUIZ GONZAGA DA SILVA CPF: 37864106404 
Email: digitoldo@gmail.com / representacaocomercial.tl@gmail.com 
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Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato: 
Nome completo: RODRIGO NICOLAU MARCONI 
Endereço: RUA MAURO CESAR DO NASCIMENTO, 65, SL. 503, BLOCO1 JARDIM JALISCO 

CEP: 27510-110 

Cidade: Resende 

CPF: 100.802.207-11 

RG: 13207580-5 

Cargo: Proprietário 

Naturalidade: Volta Redonda - RJ 
Nacionalidade: Brasileiro 

Estado Civil: Solteiro 

e-mail: representacaocomercial.tl@gmail.com 
 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 

 

 

 

 

 

 

 
RODRIGO NICOLAU MARCONI  

OAB/SP 344.697 
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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.
Senhor Chefe da SMR,
Solicito a análise técnica da proposta ajustada

apresentada pela Empresa Luiz Gongaza da Silva, conforme
evento 0721725.

Informo que a sessão encontra-se em andamento.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 18/06/2020, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721726 e o código CRC 93F306EA.

0001742-58.2020.6.02.8000 0721726v1
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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.
À PREG.
 
Senhor Pregoeiro,
 
A nova proposta retificada da empresa Luiz

Gonzaga da Silva (0721726), está em plena conformidade com
as especificações do edital, ou seja, atende as
especificações constantes do Anexo III (Especificação
Descritiva e Detalhes), fls 38̸43 do Edital do Pregão Eletrônico
n� 34 (0712490).

Sendo estas as informações a serem prestadas,
devolvo os autos para a continuidade do procedimento de
contratação.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 18/06/2020, às 17:04, 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
0721738 e o código CRC C1F45ADA.

0001742-58.2020.6.02.8000 0721738v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 32.485.988/0001-12
Razão Social: LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404
Nome Fantasia: DIGITOLDOS TOLDOS E COBERTURAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/04/2021

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

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

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/07/2020
Receita Municipal Validade: 14/07/2020

V - Qualificação Técnica

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 18/06/2020 17:14 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404
CNPJ: 32.485.988/0001-12 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:45:54 do dia 14/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/11/2020.
Código de controle da certidão: D772.D70D.8BAB.F286
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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18/06/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 32.485.988/0001-12
Razão Social:LUIZ GONZAGA DA SILVA
Endereço: AV PRESIDENTE RANIERI MAZZILLI 25 / FELIPE CAMARAO / NATAL / RN /

59074-185

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:01/06/2020 a 30/06/2020 

Certificação Número: 2020060115320737648432

Informação obtida em 18/06/2020 17:23:43

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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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.485.988/0001-12
Certidão nº: 14125409/2020
Expedição: 18/06/2020, às 17:24:35
Validade: 14/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.485.988/0001-12, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 18/06/2020 18:48:04 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 
CNPJ: 32.485.988/0001-12 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Anexo CONSULTA CONSOLIDADA (0722561)         SEI 0001742-58.2020.6.02.8000 / pg. 233



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 32.485.988/0001-12
Razão Social: LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404

Atividade Econômica Principal:

4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E
PERSIANAS

Endereço:
AVENIDA PRESIDENTE RANIERI MAZZILLI, 25 - FELIPE CAMARAO - Natal / Rio
Grande do Norte

Emitido em: 18/06/2020 17:13 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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 14/06/2020  002486644 
 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 CERTIDÃO Nº:   002486644  FOLHA: 1/1 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuições   de   feitos   do   Estado   do   Rio   Grande   do   Norte, 
 no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:  

 LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404, vinculado ao CNPJ: 32.485.988/0001-12 ********************************** 

                             CERTIFICO,   outrossim,   que   os   dados   pessoais,   constantes   nesta   certidão,   foram   informados   pelo 
 solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário. 

     Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN. 

 O   TJRN   CERTIFICA   AINDA,   que   a   pesquisa   dos   registros   de   distribuições   de   feitos   cíveis,   envolvendo   as   Ações   de 
 Falência   e   Recuperação   Judicial   e   Extrajudicial,   inclui   também   os   procedimentos   do   Decreto   Lei   n.   7.661,   de   21   de 
 junho de 1945. 

 CERTIFICA   finalmente,   que   esta   certidão,   pode   ter   sua   autenticidade   confirmada   no   endereço   eletrônico 
 www.tjrn.jus.br,   no   campo   Consultas   /   Emissão   e   autenticação   de   certidão,   informando-se   o   seu   número,   por   um 
 prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.            

                        Certifico finalmente que a certidão é gratuita. 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Estado do Rio Grande do Norte, domingo, 14 de junho de 2020 às 20h23min. 

                2486644 
 PEDIDO N°:  
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Secretaria Estadual de Tributação 
Governo do Estado do RN

 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE 

 
Relatório Emitido em: 14/04/2020 21:25:23

 
Inscrição Estadual:
20.508.109-6

CNPJ/CPF:
32.485.988/0001-12

Razão Social:
LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404

Nome Fantasia:
DIGITOLDOS TOLDOS E COBERTURAS

Tipo Contribuinte:
MEI

Regional:
1 URT

Produtor Rural de Pequeno Porte:
NÃO

Detalhe da Inscrição:
Sem Informação

CNAE Principal:
4759-8/01 - Comercio varejista de artigos de tapecaria, cortinas e persianas

CNAE Secundário:
2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal
2539-0/01 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
4520-0/08 - SERVICOS DE CAPOTARIA
4759-8/99 - Comercio varejista de outros artigos de uso domestico não especificados anteriormente
9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliario

Natureza Jurídica:
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Regime Pagamento:
SIMPLIFICADO

Início de Atividade Comercial:
17/01/2019

Situação Cadastral:
ATIVO

Endereço:
AV PRESIDENTE RANIERI MAZZILLI, 25 - FELIPE CAMARAO - CEP: 59074185 -
NATAL/RN

Telefone:
(84) 88861321

Credenciado:
Credenciamento para ICMS antecipado (08/04/2020)Emissão de NF-e
(17/01/2019)Habilitação para NFC-e - mod. 65

Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD:
NÃO

Página 1 de 1 Impresso em 14/04/2020 21:25:23
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Comprovante de Inscrição Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação

Emissor NFS-E: Não

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS

Regime ISS: MEI Regime TLL: ISENTO

Inscrição: 2183433 CPF/CNPJ: 32.485.988/0001-12 Situação: ATIVA Data Situação:

Denominação:

Nome Fantasia:

Endereço:

17/01/2019 21:30:04

Atividade Principal:

Natureza Jurídica: Empresário (Individual) 

LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404

DIGITOLDOS TOLDOS E COBERTURAS

Desde

* Documento emitido em 18 de junho de 2020 às 18:34:35

AV PRESIDENTE RANIERI MAZZILLI, 25 - FELIPE CAMARAO - 59074-185 - NATAL/RN

Página 1 de 1Natal (RN), 18 de junho de 2020 às 18:34:35
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
32.485.988/0001-12
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
17/01/2019 

 
NOME EMPRESARIAL 
LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
DIGITOLDOS TOLDOS E COBERTURAS 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário 

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

 
LOGRADOURO 
AV PRESIDENTE RANIERI MAZZILLI 

NÚMERO 
25 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
59.074-185 

BAIRRO/DISTRITO 
FELIPE CAMARAO 

MUNICÍPIO 
NATAL 

UF 
RN 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
DIGITOLDOS@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(84) 8706-5549 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
17/01/2019 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

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

Emitido no dia 18/06/2020 às 17:22:54 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

 
 
 

Nome completo: LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 
 
CPF/CNPJ: 32.485.988/0001-12 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 17:25:40 do dia 18/06/2020, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA 
 
Código de controle da certidão: OZIM180620172540 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Dirigente

Dados do Fornecedor
CNPJ: 32.485.988/0001-12
Razão Social: LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404
Nome Fantasia: DIGITOLDOS TOLDOS E COBERTURAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 378.641.064-04
Nome: LUIZ GONZAGA DA SILVA
Carteira de Identidade: 378301 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 15/03/2019 Data de Nascimento: 24/12/1954
Filiação Materna: SEVERINA MARIA DA CONCEICAO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 664228 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 08/11/2017

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
VERONICA MARIA SOUZA DA SILVANome:

481.552.094-15Estrangeiro:

CEP: 59.000-000
Endereço: OUTROS RANIELE MAZILI, 25 - FELIPE
Município / UF: Natal / Rio Grande do Norte
Telefone: (84) 32058684
Email: digitoldos@gmail.com

Emitido em: 18/06/2020 17:17 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: RODRIGO NICOLAU MARCONI 
 
CPF/CNPJ: 100.802.207-11 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 17:26:19 do dia 18/06/2020, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA 
 
Código de controle da certidão: Y21N180620172619 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão TCU - PESSOA FÍSICA (0722569)         SEI 0001742-58.2020.6.02.8000 / pg. 241



 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial
LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404
Nome do Empresário
LUIZ GONZAGA DA SILVA
Nome Fantasia
DIGITOLDOS TOLDOS E COBERTURAS
Capital Social
4.000,00
Número Identidade Orgão Emissor UF Emissor CPF
378301 SSP RN 378.641.064-04

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastral Vigente
ATIVO 17/01/2019

Números de Registro

CNPJ NIRE
32.485.988/0001-12 24-8-0162867-9

Endereço Comercial

CEP Logradouro Número
59074-185 AVENIDA PRESIDENTE RANIERI MAZZILLI 25
Bairro Munícipio UF
FELIPE CAMARAO NATAL RN

Atividades

Data de Início de Atividades Forma de Atuação
17/01/2019 Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
Comerciante independente de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

Atividade Principal (CNAE)
47.59-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

Ocupações Secundárias Atividades Secundárias (CNAE)
Capoteiro(a) independente 45.20-0/08 - Serviços de capotaria
Comerciante independente de
toldos e papel de parede

47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

Fabricante de esquadrias metálicas
sob encomenda ou não,
independente

25.12-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal

Reparador(a) de toldos e persianas,
independente

95.29-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário

Soldador(a) / brasador(a)
independente

25.39-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e
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Funcionamento Provisório.
Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ Certificado emitido
com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios – REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal
( q u a n d o  c o n v e n e n t e s  d o  c a d a s t r o  s i n c r o n i z a d o  n a c i o n a l ) ,  i n f o r m e  o s  e l e m e n t o s  a b a i x o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp

Número do Recibo Número do Identificador Data de Emissão
ME32763995 32485988000112 17/03/2020
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19/06/2020 REDESIM - Rio Grande do Norte

www.redesim.rn.gov.br/consulta-alvara/ 1/1

DADOS DA EMPRESA

Nome da Empresa: LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404

Porte: MEI (Micro Empreendedor Individual)

CNPJ: 32.485.988/0001-12

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

HISTÓRICO DO LICENCIAMENTO

Prefeitura Municipal de Natal

Data de Solicitação Tipo de Documento Data de Emissão Status Protocolo

17/01/2019 Inscrição Municipal Em análise RNP1904472600
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 32.485.988/0001-12
Razão Social: LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404
Nome Fantasia: DIGITOLDOS TOLDOS E COBERTURAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/04/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 20.508.109-6 Inscrição Municipal: 218.343-3
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Capital Social: R$ 4.000,00 Data de Abertura da Empresa: 17/01/2019
CNAE Primário: 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,

CORTINAS E PERSIANAS
CNAE Secundário 1: 2512-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
CNAE Secundário 2: 2539-0/01  - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
CNAE Secundário 3: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 4: 9529-1/05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO

Dados para Contato
CEP: 59.074-185
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE RANIERI MAZZILLI, 25 - FELIPE CAMARAO
Município / UF: Natal / Rio Grande do Norte
Telefone: (84) 87065549
Email: DIGITOLDOS@GMAIL.COM

Dados do Responsável pelo Cadastro
100.802.207-11CPF:

Nome: RODRIGO NICOLAU MARCONI
Carteira de Identidade: 132075805 Órgão Expedidor: detran
Data de Expedição: 11/02/2020 Data de Nascimento: 19/05/1985
E-mail: representacaocomercial.tl@gmail.com

Emitido em: 18/06/2020 17:16 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 378.641.064-04
Nome: LUIZ GONZAGA DA SILVA
Carteira de Identidade: 378301 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 15/03/2019 Data de Nascimento: 24/12/1954
Filiação Materna: SEVERINA MARIA DA CONCEICAO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 664228 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 08/11/2017

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
VERONICA MARIA SOUZA DA SILVANome:

481.552.094-15Estrangeiro:

CEP: 59.000-000
Endereço: OUTROS RANIELE MAZILI, 25 - FELIPE
Município / UF: Natal / Rio Grande do Norte
Telefone: (84) 32058684
Email: digitoldos@gmail.com

Linhas de Fornecimento

Serviços
5819 - Confecção e Instalação de Cortina
13080 - Estofamento / Capotaria de automóvel
16390 - Confecção de Artefato Texteis / Couro / Borracha / Lona
17809 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca
25240 - Serviço de Confecção de capas / Coberturas

Emitido em: 18/06/2020 17:16 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

22
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 32.485.988/0001-12
Razão Social: LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404
Nome Fantasia: DIGITOLDOS TOLDOS E COBERTURAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Natal / Rio Grande do Norte
Porte: Micro Empresa

Linhas de Fornecimento
Serviços

Código Descrição Situação

5819 Confecção e Instalação de Cortina Ativo

13080 Estofamento / Capotaria de automóvel Ativo

16390 Confecção de Artefato Texteis / Couro / Borracha / Lona Ativo

17809 Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca Ativo

25240 Serviço de Confecção de capas / Coberturas Ativo

Emitido em: 18/06/2020 17:16 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 32.485.988/0001-12
Razão Social: LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404
Nome Fantasia: DIGITOLDOS TOLDOS E COBERTURAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Certificação Técnica

Certificadora Nº Certificado Data de Validade
Gracita Lopes Arquitetos - CNPJ: 07.094.880/0001-
51

01 15/05/2021

Emitido em: 18/06/2020 17:14 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 32.485.988/0001-12
Razão Social: LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404
Nome Fantasia: DIGITOLDOS TOLDOS E COBERTURAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 18/06/2020 17:14 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 32.485.988/0001-12
Razão Social: LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404
Nome Fantasia: DIGITOLDOS TOLDOS E COBERTURAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 18/06/2020 17:15 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 32.485.988/0001-12
Razão Social: LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404
Nome Fantasia: DIGITOLDOS TOLDOS E COBERTURAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 18/06/2020 17:15 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 34/2020 UASG 70011

LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404, CNPJ nº 32.485.988/0001-12, declara sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

Natal, 16 de Junho de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 34/2020 UASG 70011

LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404, inscrita no CNPJ nº 32.485.988/0001-12, declara para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do
art. 7º da Constituição Federal.

Natal, 16 de Junho de 2020.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 34/2020 UASG 70011

LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404, inscrita no CNPJ nº 32.485.988/0001-12, declara que não possui em sua
cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no
inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Natal, 16 de Junho de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 34/2020 UASG 70011

LUIZ GONZAGA DA SILVA, como representante devidamente constituído de 32.485.988/0001-12 - LUIZ GONZAGA DA
SILVA 37864106404 doravante denominado LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404, para fins do disposto no Edital do
Pregão Eletrônico 34/2020 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 34/2020 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico 34/2020 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 34/2020 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 34/2020 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 34/2020 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 34/2020 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 34/2020 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 34/2020 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Natal, em 16 de Junho de 2020. 

LUIZ GONZAGA DA SILVA

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa
 
Pregão eletrônico 34/2020 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 32.485.988/0001-12 - LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 

16 de Junho de 2020.

 

Voltar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 34/2020 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 34/2020 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 32.485.988/0001-12 - LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404

Natal, 16 de Junho de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 34/2020 UASG 70011

LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404, inscrita no CNPJ nº 32.485.988/0001-12, declara que, conforme disposto
no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha
empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Natal, 16 de Junho de 2020.

 

Fechar

Declaração COMPRASNET (0722578)         SEI 0001742-58.2020.6.02.8000 / pg. 258

javascript:self.print()


19/06/2020 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Cota_Aprendizagem.asp?prgCod=849976&prpCod=13244162 1/1

  

 

 
 

Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 34/2020 UASG 70011

LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404, inscrita no CNPJ nº 32.485.988/0001-12, declara sob as penas da Lei, que
cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Natal, 16 de Junho de 2020.

 

Fechar
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Pregão Eletrônico

70011 .342020 .11322 .4665 .128963444

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00034/2020

Às 14:00 horas do dia 17 de junho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 81/2020 de 25/03/2020, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 0001742-58.2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00034/2020. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - 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.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca
Descrição Complementar: serviço de confecção e instalação de toldo para a fachada principal da unidade da
Biblioteca e Arquivo, anexo as unidades do TRE/AL este situado na rua Aristeu de Andrade, S/N, no bairro do Farol.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.099,2000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404, pelo melhor lance de R$ 2.099,2000 .

Histórico
Item: 1 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
32.485.988/0001-12 LUIZ

GONZAGA DA
SILVA
37864106404

Sim Sim 1 R$ 2.099,2000 R$ 2.099,2000 16/06/2020
18:38:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviço de confecção e instalação de toldo para a fachada principal
da unidade da Biblioteca e Arquivo, anexo as unidades do TRE/AL este situado na rua Aristeu de Andrade, S/N, no
bairro do Farol.

19.814.481/0001-05 SILK BRINDES
COMUNICACAO
VISUAL,
COMERCIO,
SERVICOS E T

Sim Sim 1 R$ 20.000,0000 R$ 20.000,0000 17/06/2020
08:00:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de confecção e instalação de toldo para a fachada principal
da unidade da Biblioteca e Arquivo, anexo as unidades do TRE/AL este situado na rua Aristeu de Andrade, S/N, no
bairro do Farol.

17.807.338/0001-52 A. F. SILVA Sim Sim 1 R$ 95.000,0000 R$ 95.000,0000 17/06/2020
11:34:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviço de confecção e instalação de toldo para a fachada principal
da unidade da Biblioteca e Arquivo, anexo as unidades do TRE/AL este situado na rua Aristeu de Andrade, S/N, no
bairro do Farol.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 95.000,0000 17.807.338/0001-52 17/06/2020 14:00:20:570
R$ 20.000,0000 19.814.481/0001-05 17/06/2020 14:00:20:570
R$ 2.099,2000 32.485.988/0001-12 17/06/2020 14:00:20:570
R$ 17.800,0000 17.807.338/0001-52 17/06/2020 14:23:27:387
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 17/06/2020
14:02:36 Item Aberto.

Início 1a Etapa da
Disputa Fechada

17/06/2020
14:21:35

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 2.099,2000 e R$ 95.000,0000.

Encerrada Disputa
Fechada

17/06/2020
14:26:35 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 17/06/2020
14:26:35 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

17/06/2020
14:48:54

Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404,
CNPJ/CPF: 32.485.988/0001-12.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

17/06/2020
15:48:10

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIZ GONZAGA DA SILVA
37864106404, CNPJ/CPF: 32.485.988/0001-12.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

17/06/2020
16:28:49

Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404,
CNPJ/CPF: 32.485.988/0001-12.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

17/06/2020
17:10:42

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIZ GONZAGA DA SILVA
37864106404, CNPJ/CPF: 32.485.988/0001-12.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

18/06/2020
16:26:36

Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404,
CNPJ/CPF: 32.485.988/0001-12.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

18/06/2020
16:31:32

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIZ GONZAGA DA SILVA
37864106404, CNPJ/CPF: 32.485.988/0001-12.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

18/06/2020
16:37:40

Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404,
CNPJ/CPF: 32.485.988/0001-12.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

18/06/2020
16:49:43

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIZ GONZAGA DA SILVA
37864106404, CNPJ/CPF: 32.485.988/0001-12.

Aceite 18/06/2020
17:10:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404,
CNPJ/CPF: 32.485.988/0001-12, pelo melhor lance de R$ 2.099,2000.

Habilitado 19/06/2020
10:33:45

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIZ GONZAGA DA SILVA
37864106404 - CNPJ/CPF: 32.485.988/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 17/06/2020
14:00:42

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Inicialmente verificaremos a conformidade das propostas
apresentadas, em seguida, será aberta a fase de lances.

Pregoeiro 17/06/2020
14:02:36

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 17/06/2020
14:21:35

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
2.099,2000 e R$ 95.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:26:35

do dia 17/06/2020.
Sistema 17/06/2020

14:26:35
O fornecedor da proposta no valor de R$ 2.099,2000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 17/06/2020

14:26:35
O fornecedor da proposta no valor de R$ 20.000,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 17/06/2020

14:26:35
A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 17/06/2020
14:26:35

O item 1 está encerrado.

Sistema 17/06/2020
14:26:36

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.
Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 17/06/2020

14:36:08
Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 1ª
empresa classificada para o item e considerando a legislação do Pregão Eletrônico e
Edital, questionamos preliminarmente: aceita negociar com o valor de R$ 1.100,00?

32.485.988/0001-
12

17/06/2020
14:38:44

Sr. Pregoeiro, boa tarde. infelizmente estamos com o valor muito apertado, infelizmente
não conseguimos negociar.

Pregoeiro 17/06/2020
14:41:48

Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Sr(a) Licitante, aceita negociar com o
valor de R$ 1.400,00?

32.485.988/0001-
12

17/06/2020
14:43:51

Sr. pregoeiro, teremos que manter a proposta enviada, já estamos com orçamento
muito apertado.

Pregoeiro 17/06/2020
14:46:38

Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Sr(a) Licitante, agradeço. Favor enviar a
sua proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado no prazo de 02 (duas)

horas, contendo todas as exigências do Edital e anexos.
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Pregoeiro 17/06/2020
14:47:03

Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Sr(a) Licitante, solicito que os anexos
sejam encaminhados em formato .zip

32.485.988/0001-
12

17/06/2020
14:48:16

SR. PREGOEIRO, FAVOR HABILITAR O ENVIO DE ANEXO

Pregoeiro 17/06/2020
14:48:47

Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Iremos convocar anexo.

Sistema 17/06/2020
14:48:54

Senhor fornecedor LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404, CNPJ/CPF:
32.485.988/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 17/06/2020
15:20:11

Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Sr(a) Licitante, solicito que o arquivo
contendo os documentos referentes à fase de habilitação seja em formato .zip

Sistema 17/06/2020
15:48:10

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404, CNPJ/CPF:
32.485.988/0001-12, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 17/06/2020
16:28:35

Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Sr(a) Licitante, conforme determina o
item 8.8 do Edital, V.Sª tem que anexar a Declaração de Vistoria (Anexo I-A) ou a

Declaração de Ciência (Anexo I-D). Iremos convocar anexo.
Sistema 17/06/2020

16:28:49
Senhor fornecedor LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404, CNPJ/CPF:

32.485.988/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 17/06/2020

16:29:07
Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Anexo convocado.

32.485.988/0001-
12

17/06/2020
16:36:34

Sr. pregoeiro, devemos tomar mais alguma medida? ou apenas aguardar?

Pregoeiro 17/06/2020
16:39:51

Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Posteriormente o envio da Declaração
solicitada, iremos solicitar a análise técnica da proposta junto à unidade demandante.

Peço a gentiliza de aguardar.
Pregoeiro 17/06/2020

16:50:38
Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Sr(a) Licitante, conforme determina o

item 8.8 do Edital, V.Sª tem que anexar a Declaração de Vistoria (Anexo I-A) ou a
Declaração de Ciência (Anexo I-D).

Pregoeiro 17/06/2020
16:50:52

Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Anexo convocado.

32.485.988/0001-
12

17/06/2020
16:52:03

Sr. pregoeiro, estamos providenciando.

Pregoeiro 17/06/2020
16:54:34

Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Agradeço.

Sistema 17/06/2020
17:10:42

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404, CNPJ/CPF:
32.485.988/0001-12, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 17/06/2020
17:24:57

Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Sr(a) Licitante, iremos suspender a
sessão eletrônica para que a unidade demandante proceda a análise técnica da

proposta apresentada por V.Sª. Retornaremos, amanhã, dia 18/06/2020, às 16 horas.
Pregoeiro 17/06/2020

17:26:33
Srs(as) Licitantes, iremos suspender a sessão eletrônica para que a unidade

demandante proceda à análise técnica da proposta apresentada pela Emprsa Luiz
Gonzaga da Silva. Retornaremos, amanhã, dia 18/06/2020, às 16:00 horas. Obrigado

pela participação de todos.
Pregoeiro 18/06/2020

16:01:39
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 18/06/2020
16:02:17

Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo o
inteiro teor do despacho proferido pela unidade requisitante quando da análise técnica

da proposta apresentada por V.Sª:
Pregoeiro 18/06/2020

16:02:45
Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - ..."A proposta da empresa Luiz Gonzaga

da Silva (0721292), apesar de declarar que estão em conformidade com as
especificações do edital, não apresenta expressamente, as especificações do objeto

contratado, constantes do Anexo III (Especificação Descritiva e Detalhes), fls
38&#824;43 do Edital do Pregão Eletrônico n&#870; 34 (0712490), transcritas a

seguir: ...
Pregoeiro 18/06/2020

16:03:05
Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - ...Trata-se de um toldo de dimensões

gerais de 2,94 m x 1,22 m(conferir medidas no local), composto por estrutura em tubo
de alumínio anodizado na cor branca, formato retangular, com medida de 2”x1”, circular

de 1” de diâmetro, cobertura em policarbonato alveolar, 4mm de espessura, leitoso.
Justifica-se a opção em alumínio por tratar-se de região ...

Pregoeiro 18/06/2020
16:03:31

Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - ...litorânea vulnerável a oxidação e o
policarbonato leitoso para atenuar a incidência solar. Desta forma, sugiro que a licitante

proceda uma retificação da proposta incluindo no corpo desta as especificações
apresentadas anteriormente, além da manutenção do texto de atender e concordar com

os demais elementos constantes do Edital do pregão 34/2020. ...
Pregoeiro 18/06/2020

16:03:52
Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - ...Sendo estas as informações a serem
prestadas, devolvo os autos para a continuidade do procedimento de contratação. ..."

Pregoeiro 18/06/2020
16:06:23

Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Sr(a) Licitante. Tem alguma
consideração a fazer mediante o despacho proferido pela unidade requisitante?

Pregoeiro 18/06/2020
16:13:34

Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

32.485.988/0001-
12

18/06/2020
16:15:34

Sr. pregoeiro, estávamos fora, só um minuto

Pregoeiro 18/06/2020 Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Agradeço.
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16:19:44
32.485.988/0001-

12
18/06/2020
16:21:55

Sr. pregoeiro, estamos providenciando o solicitado

Pregoeiro 18/06/2020
16:26:24

Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Convocaremos anexo.

Sistema 18/06/2020
16:26:36

Senhor fornecedor LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404, CNPJ/CPF:
32.485.988/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 18/06/2020
16:31:32

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404, CNPJ/CPF:
32.485.988/0001-12, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 18/06/2020
16:32:30

Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Concedo o prazo de 01 (uma) hora para
o envio da proposta complementar.

32.485.988/0001-
12

18/06/2020
16:33:06

Sr. pregoeiro, manteremos a proposta anterior, todavia, com anexo do documento ora
anexado.

Pregoeiro 18/06/2020
16:35:28

Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Sr(a) Licitante, V.Sª tem que retificar a
proposta incluindo as especificações, conforme mencionado no parecer: ..."Desta

forma, sugiro que a licitante proceda uma retificação da proposta incluindo no corpo
desta as especificações apresentadas anteriormente, além da manutenção do texto de

atender e concordar com os demais elementos constantes do Edital ...
Pregoeiro 18/06/2020

16:35:44
Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - ... do pregão 34/2020. ..."

32.485.988/0001-
12

18/06/2020
16:36:19

ok, iremos providenciar

Pregoeiro 18/06/2020
16:37:19

Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Anexo convocado.

Sistema 18/06/2020
16:37:40

Senhor fornecedor LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404, CNPJ/CPF:
32.485.988/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 18/06/2020
16:49:43

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404, CNPJ/CPF:
32.485.988/0001-12, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 18/06/2020
16:54:28

Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Sr(a) Licitante, informo que a proposta
ajustada foi encaminhada à unidade requisitante para análise técnica. Favor aguardar.

Pregoeiro 18/06/2020
17:07:37

Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Sr(a) Licitante, segue o parecer técnico:
..."A nova proposta retificada da empresa Luiz Gonzaga da Silva (0721726), está em
plena conformidade com as especificações do edital, ou seja, atende as especificações

constantes do Anexo III (Especificação Descritiva e Detalhes), fls 38&#824;43 do Edital
do Pregão Eletrônico n&#870; 34 (0712490). ...!

Pregoeiro 18/06/2020
17:07:48

Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Iremos aceitar a proposta.

Pregoeiro 18/06/2020
17:12:20

Para LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 - Passaremos para a fase de verificação
das documentações visando à fase de habilitação. Favor aguardar.

Pregoeiro 18/06/2020
17:33:12

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Tendo em vista o encerramento do horário comercial,
suspenderemos a sessão eletrônica e retornaremos, amanhã, dia 19/06/2020, às 10:30

horas.
Pregoeiro 19/06/2020

10:31:21
Srs(as) Licitantes, bom dia. Declaro reaberto o presente Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 19/06/2020
10:33:31

Passaremos para a fase de habilitação da proposta encaminhada pela Empresa Luiz
Gonzaga da Silva.

Sistema 19/06/2020
10:33:45

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 19/06/2020
10:33:58

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/06/2020 às
11:04:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

17/06/2020
17:28:00

Previsão de Reabertura: 18/06/2020 16:00:00.  Motivo: Análise técnica da proposta
apresentada pela Empresa Luiz Gonzaga da Silva pela unidade demandante.

Reativado 18/06/2020
16:00:20

Suspensão
Administrativa

18/06/2020
17:44:00 Previsão de Reabertura: 19/06/2020 10:30:00.  Motivo: Encerramento do horário comercial.

Reativado 19/06/2020
10:30:42

Abertura de Prazo 19/06/2020
10:33:45 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

19/06/2020
10:33:58 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/06/2020 às 11:04:00.
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Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:06 horas do dia 19 de junho de 2020,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão Eletrônico   Nº 00034/2020 

RESULTADO POR FORNECEDOR

32.485.988/0001-12 - LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário
Valor
Global

1 Instalação / Manutenção -
Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca

Unidade 1 R$
2.099,2000

R$
2.099,2000

R$
2.099,2000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviço de confecção e instalação de toldo para a fachada principal da unidade da
Biblioteca e Arquivo, anexo as unidades do TRE/AL este situado na rua Aristeu de Andrade, S/N, no bairro do Farol.

Total do Fornecedor: R$
2.099,2000

 
 

Valor Global da Ata: R$
2.099,2000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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56502931472Usuário:

19/06/2020 11:07:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 Adimplente32485988
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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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00034/2020 

Às 11:08 horas do dia 19 de junho de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00034/2020, referente ao
Processo nº 0001742-58.2020, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca
Descrição Complementar: serviço de confecção e instalação de toldo para a fachada principal da unidade da
Biblioteca e Arquivo, anexo as unidades do TRE/AL este situado na rua Aristeu de Andrade, S/N, no bairro do Farol.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.099,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 , pelo melhor lance de R$ 2.099,2000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 19/06/2020
11:08:41

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404,
CNPJ/CPF: 32.485.988/0001-12, Melhor lance: R$ 2.099,2000

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4303 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0720752

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA: 0721305 E 0721738

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

0721293

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 0722557

NÍVEL CREDENCIAMENTO: 0722572

CRC: 0722562

15.1 - FGTS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO: 0722559

15.2 - INSS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO: 0722558

15.3 - RECEITA FEDERAL X  CONSULTA PELO PREGOEIRO: 0722558

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 0722557 (FAZENDA
MUNICIPAL)

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

DOCUMENTOS - CERTIDÕES:

TRABAHISTA: 0722560

CNJ, PORTAL TRANSPARÊNCIA: 0722561

FALÊNCIA CONCORDATA: 0722563

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0722581

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0722578

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de X  CONFORME ITEM 18.1
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proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X

0722561 (CONSULTA CONSOLIDADA)

0722575 (RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS)

0722576 (RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR)

0722577 (RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS
INDIRETAS DO FORNECEDOR)

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   

TCU EMPRESA: 0722567

TCU PESSOA FÍSICA: 0722569

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

ATA ASSINADA PELO PREGOEIRO ELETRONICAMENTE,
RATIFICO A PARTICIPAÇÃO COMO EQUIPE DE APOIO DO
SERVIDOR WEBER BEZERRA CAVALCANTI

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias   NÃO OCORREU RECURSO
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úteis?

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  0722582

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: 0721292

Proposta ajustada: 0721725

Resultado Fornecedor: 0722580

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 22/06/2020, às 07:46, 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
0722583 e o código CRC 7C8F668D.

0001742-58.2020.6.02.8000 0722583v17
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PROCESSO : 0001742-58.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : FASE EXTERNA PREGÃO 34/2020. TOLDO  PARA FACHADA DA BIBLIOTECA E ARQUIVO

 

Parecer nº 1189 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 34/2020, objetivando
a 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 descritas no Anexo I do Edital
(0712490).

Quanto às listas de verificação, exigidas por força
da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o  ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento (0722583).

A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

 

Item Questionário
Sim
Não

N/A
Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

0713525

0713533

 

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)
de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM Idem

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
SIM Idem

4
A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas apresentadas, dos lances ofertados na ordem de
classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.
SIM 0722582

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM 0722582

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
 Fase

posterior

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da administração ou publicação em órgão da imprensa
oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
SIM 0722583

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Idem

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa?

 

SIM

 

0721725

10 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão de licitar com a União e foi verificada a
inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

0722557

0722558

0722562

0722581
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Dessa forma, esta Assessoria Jurídica conclui pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº
34/2020 e subsequente contratação da empresa LUIZ
GONZAGA DA SILVA, CNPJ  nº 32.485.988/0001-
12, para confecção e instalação de toldo para a fachada
principal da unidade da Biblioteca e Arquivo, no valor total de
R$ 2.099,20 (dois mil noventa  e nove reais e vinte centavos),
conforme a proposta comercial (0721725).

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 22/06/2020, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 22/06/2020, às 17:46, 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
0722779 e o código CRC 80A7758E.

0001742-58.2020.6.02.8000 0722779v3
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CONCLUSÃO

Maceió, 22 de junho de 2020.
Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento objetivando à 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 descritas no Anexo I do Edital (0712490).

Constatada a regularidade de todos os atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório, e,
considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1189 (0722779), submeto o
presente procedimento à superior consideração de Vossa Excelência,
para os fins de homologação do presente pregão eletrônico, nos
termos disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, c/c o
art. 27 do Decreto nº 5.450/2005.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/06/2020, às 12:42, 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
0722948 e o código CRC 90E8CFD7.

0001742-58.2020.6.02.8000 0722948v1
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PROCESSO : 0001742-58.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS

ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico. Contratação. Empresa. Serviço de confecção e instalação de toldo. Fachada. Biblioteca e
Arquivo do TRE-AL.

 

Decisão nº 1755 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 1189 (0722779), atestando a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 34/2020, cujo
objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de
confecção e instalação de toldo para a fachada principal da unidade
da Biblioteca e Arquivo deste Tribunal, conforme requisição
promovida pela Seção de Manutenção e Reparos - SMR, desta Corte,
e de acordo com as especificações descritas no Anexo I do Edital
(0712490), adjudicado à empresa LUIZ GONZAGA DA SILVA,
inscrita no CNPJ sob o nº 32.485.988/0001-12, no valor total de R$
2.099,20 (dois mil noventa e nove reais e vinte centavos), de
acordo com a proposta comercial (0721725) e em conformidade com
a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0722579), mais o Termo de
Adjudicação (0722582).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.
 

Desembargador 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 23/06/2020, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0723494 e o código CRC 86F1EC66.

0001742-58.2020.6.02.8000 0723494v5
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25/06/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=849976&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00034/2020

Às 08:41 horas do dia 25 de junho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0001742-
58.2020, Pregão nº 00034/2020. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca
Descrição Complementar: serviço de confecção e instalação de toldo para a fachada principal da unidade da Biblioteca
e Arquivo, anexo as unidades do TRE/AL este situado na rua Aristeu de Andrade, S/N, no bairro do Farol.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.099,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: LUIZ GONZAGA DA SILVA 37864106404 , pelo melhor lance de R$ 2.099,2000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 19/06/2020
11:08:41 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LUIZ GONZAGA DA SILVA
37864106404, CNPJ/CPF: 32.485.988/0001-12, Melhor lance: R$

2.099,2000

Homologado 25/06/2020
08:41:51

ANDREA CRISTINA
DE LIMA

BELCHIOR

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2020.
 
À SLC, para publicar o resultado do certame e demais

medidas cabíveis. Concomitantemente, à COFIN, para emissão da
competente nota de empenho.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/06/2020, às 12:11, 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
0723777 e o código CRC DA56A38E.

0001742-58.2020.6.02.8000 0723777v1
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26/06/2020 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5908945 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da
República

Imprensa Nacional
Envio Eletrônico de

Matérias
Comprovante de

Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de
publicação de matérias com as seguintes características:

   Data de envio: 26/06/2020 18:48:11
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 5908945
   Data prevista de publicação: 30/06/2020
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal
indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de
adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos
Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

12737904 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 34-2020
-.rtf

8956b491fe86e84f
055727b741ea9a00 5,00 R$ 165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00 R$
165,20
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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 05302020063000117
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 25/2020

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
15/06/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em obras
de engenharia para realizar Reforma do Fórum Eleitoral da 3ª Zona, no município de Sena
Madureira - AC, pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre.

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Chefe da Seção de Compras, Licitações e Contratos

(SIDEC - 29/06/2020) 070002-00001-2020NE000001

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 26/2020

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
16/06/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em obras
de engenharia para realizar Reforma do Fórum Eleitoral da 4ª Zona, no município de
Cruzeiro do Sul - AC, pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre.

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Chefe da Seção de Compras, Licitações e Contratos

(SIDEC - 29/06/2020) 070002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 07/2019; Proc. SEI nº0001045-
37.2020.6.02.8000; Partes: União, através do TRE/AL, representado pelo seu Presidente em
exercício, Desembargador Otávio Leão Praxedes e a empresa AtivaServiços Gerais Eireli
CNPJ nº 40.911.117/0001-41, Objeto: a) retificar o valor global da contratação, após a
repactuação, indicado no Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda do Terceiro Termo
Aditivo ao Contrato, passando de R$ 306.169,07, para R$ 306.239,42; b) Incluir no Terceiro
Termo Aditivo ao Contrato a tabela que registra o impacto dos valores dos serviços no
período de 01/01/2020 a 28/03/2020, considerando os valores formalizados pelo 2º Termo
Aditivo. Assinatura: 23/06/2020.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Segundo Termo de Apostilamento ao Contrato nº 08/2019; Proc. SEI nº0001046-
22.2020.6.02.8000; Partes: União, através do TRE/AL, representado pelo seu Presidente em
exercício, Desembargador Otávio Leão Praxedes e a empresa AtivaServiços Gerais Eireli
CNPJ nº 40.911.117/0001-41, Objeto: a) retificar o valor global da contratação, após a
repactuação, indicado no Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda do Quarto Termo Aditivo
ao Contrato, passando de R$ 326.201,01, para R$ 326.262,18; b) Incluir no Quarto Termo
Aditivo ao Contrato a tabela que registra o impacto dos valores dos serviços no período de
01/01/2020 a 28/03/2020, considerando os valores formalizados pelo 3º Termo Aditivo.
Assinatura: 23/06/2020.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Segundo Termo de Apostilamento ao Contrato nº 09/2019; Proc. SEI nº0001049-
74.2020.6.02.8000; Partes: União, através do TRE/AL, representado pelo seu Presidente em
exercício, Desembargador Otávio Leão Praxedes e a empresa AtivaServiços Gerais Eireli
CNPJ nº 40.911.117/0001-41, Objeto: a) retificar o valor global da contratação, após a
repactuação, indicado no Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda do Quarto Termo Aditivo
ao Contrato, passando de R$ 466.001,93 para R$ 466.040,84; b) Incluir no Quarto Termo
Aditivo ao Contrato a tabela que registra o impacto dos valores dos serviços no período de
01/01/2020 a 28/03/2020, considerando os valores formalizados pelo 3º Termo Aditivo.
Assinatura: 23/06/2020.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2020

Contrato nº 11/2020; Processo SEI nº 0004291-41.2020.6.02.8000; Fund. Legal: PE nº
28/2020, Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002 e Dec. 5.450/2015. Partes: União, através
do TRE/AL e a empresa NOVA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E NETWORKING
EIRELI EPP, CNPJ nº 10.685.932/0001-79; Objeto: aquisição de atualização da solução de
firewall do TRE/AL, incluindo o serviço de garantia técnica para o período de 60 meses,
observados o Edital, o Termo de Referência e a proposta da Contratada, os quais
independentes de transcrição são partes integrantes e serão observados naquilo que não
o contrarie. Vigência: desde sua assinatura (16/06/2020) até o recebimento definitivo do
objeto, ressalvado o período da garantia técnica, que será de 60 meses a contar do
recebimento definitivo da fase de instalação. Valor total do contrato: R$ 108.750,00.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI n° 0001742-58.2020.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-Presidente, no exercício da

Presidência do TRE/AL, homologou, em 23/06/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº
34/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de confecção
e instalação de toldo para a fachada principal da unidade da Biblioteca e Arquivo deste
Tribunal, em que foi adjudicado à empresa LUIZ GONZAGA DA SILVA, CNPJ nº
32.485.988/0001-12, pelo valor total de R$ 2.099,20; e autorizou a contratação com arrimo
no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e,
subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 26 de junho de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 085/2019, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia e a Empresa PATAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. ME. OBJETO: Alteração
Qualitativa e Quantitativa, prorrogação do prazo de execução e prorrogação do prazo de
vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, §1°, I, art. 65, I, "a" e "b", da Lei n.º 8.666/93.
Processo SEI: 62287-13.2020.6.05.8000. ASSINATURA: 29/6/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo
de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Samuel Severiano da C. de Souza, pela
Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º termo aditivo ao Contrato n.º 026/2019, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e o Sr. Alexandro Chaves Gusmão. OBJETO: Prorrogação de vigência.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. Processo SEI: 60522-
80.2015.6.05.8000. ASSINATURA: 29/06/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE/BA e a Sr. Alexandro Chaves Gusmão, pelo Locador.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 16/2020 celebrado com a empresa UNI CO BA
INDÚSTRIA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA S.A. objeto: O presente
termo aditivo tem por escopo resguardar o direito da empresa ao reequilíbrio econômico-
financeiro, condicionado apresentação da declaração de importação de sua matéria prima
e demonstração dos custos envolvidos na execução do objeto junto ao Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará. A citada alteração tem por base o pleito da contratada formulado por
meio da Carta de 24/04/2020 (SEI nº 1317741), instrução da Informação nº 227/2020 (SEI
nº 1321765) e Parecer Jurídico nº 283/2020 (SEI nº 1329061). Fundamento: no Art. 65, II,
d, da Lei n º 8.666/90, e na autorização do Diretor-Geral contida no PAD n º 13.881/2020.
Assinam: pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Rafael
Vilela Moreno. DATA: 29/06/2020

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de manutenção
corretiva em impressoras térmicas. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
Santo. Contratado: VITORIA CARTUCHOS LTDA-ME. CNPJ: 08.176.376/0001-63. Resumo do
Objeto: Prorrogação da vigência. Novo Prazo de Vigência: 15/07/2020 a 14/07/2021.
Fundamentação Legal: art. 57, II da Lei nº 8.666/93. Data da Assinatura: 24/06/2020.
Processo: 011-59.2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 7148/2020. Contrato TRE/GO nº 32/2020. Objeto: Aquisição de bobinas de papel.
SILFER COMÉCIO,INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPÉIS EIRELI. CNPJ:
61.054.383/0001-75. Valor global estimado: R$ 125.275,50. Fundamento Legal: Leis
10.520/2002 e 8.666/93. Vigência: 12 meses a partir da publicação. PT:
02.061.0570.4269.0001. ND: 339030. Empenho: 2020NE000515, emitido em 27/05/2020.
Signatários: Wilson Gamboge Júnior, Diretor-Geral do TRE/GO, pelo Contratante e
Bernadete Santana Ferreira, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 17/2020. SEI nº 0008669-44.2020.6.27.8000 (PGE Nº 28/2020 - TSE)
Contratante: A União, representada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.
Contratado: Visão e Arte Indústria de Embalagens Ltda. EPP, CNPJ nº. 00.855.265/0001-71.
Objeto: Aquisição de 2.142 envelopes plásticos autoadesivos para embalagem da urna
eletrônica e 2.642 envelopes plásticos autoadesivos para terminal do eleitor. Valor Total:
R$ 2.746,14. Nota de Empenho: 2020NE000483. Dotação: Elemento de Despesa 33.90.30 -

Material de Consumo - na Ação Orçamentária "Pleitos Eleitorais" (PI: UEL SUPRIM).
Vigência: No primeiro dia útil após a publicação no DOU e duração de 12 (doze) meses.
Data de assinatura do último signatário: 29/06/2020. Signatários: Des. Tyrone José Silva,
Presidente do TRE-MA e o Sr. Paulo Alexandre Salomão, Representante da contratada.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020

Processo SEI Nº 0002708-25.2020.6.27.8000 - TRE-MA. Registro de Preços para serviços de
vigilância armada; vigilância desarmada; supervisão de vigilância; agente de portaria, e
operador de monitoramento de CFTV. Adjudicatária: DEFENSIVA FREITAS SEGURANCA
EIRELI - CNPJ: 16.649.674/0002-32 (itens 1 a 25). Data da homologação: 26/06/2020.

GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS
Diretor-Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2020 - UASG 70005

Nº Processo: 0008957-89.2020.6. Objeto: Registro de Preços para locação de grupos
geradores de energia elétrica a diesel - incluindo transporte, instalação, combustível,
operação e desinstalação - para utilização em prédios próprios ou a serviço do TRE-MA.
Total de Itens Licitados: 6. Edital: 30/06/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Vitorino
Freire S/n Areinha, - São Luis/MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70005-5-
00038-2020. Entrega das Propostas: a partir de 30/06/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/07/2020 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital também poderá ser solicitado pelo
e-mail licitacao@tre-ma.jus.br.

CLAVIUS MARCIO BRITO MELO
Pregoeiro

(SIASGnet - 26/06/2020) 70005-00001-2020NE000030

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2020 - UASG 70005

Nº Processo: 0009579-71.2020. Objeto: Prestação de serviços de implantação e
gerenciamento informatizado via web para abastecimento com combustíveis, dos veículos
requisitados pelas Zonas Eleitorais do Estado do Maranhão, com utilização de cartões
magnéticos ou eletrônicos, em rede de postos credenciados.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 30/06/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Vitorino Freire S/n, Areinha - São
Luis/MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70005-5-00036-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 30/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 10/07/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O
edital poderá ser obtido também através do e-mail: licitacao@tre-ma.jus.br..

FABIO LEAL BARBOSA
Pregoeiro

(SIASGnet - 29/06/2020) 70005-00001-2019NE000030

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. SEI n.º 0012417-72.2018.6.12.8000 - Termo de Alteração Contratual n.º 019/2020
- 1º TA ao CT 38/2019. OBJETO: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses.
Fundamento legal: Art. 57, II da Lei 8666/93. Contratada: W.A Equipamentos e
Serviços. CNPJ: 09.238.496/0001-00. Assinatura: 29/06/2020. Vigência: 17/07/2020 a
16/07/2021. Valor R$ 370.000,00. Assinam: Hardy Waldschmidt, Diretor-Geral do
TRE/MS e Wellington Reinaldo Nabuco, representante legal da W.A Equipamentos e
Serviços Ltda.
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