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1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado,
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

1.1 No artigo 3º do decreto n.º 6.221, de 06 de fevereiro de 2002, publicado no diário
do município, determina que os estabelecimentos comerciais e industriais geradores de
lixo sólidos acima de 100 (cem) litros ficam obrigados a recolherem os próprios
resíduos. Podendo, para tanto, contratarem serviços de empresas credenciadas pela
Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de Maceió.

2. Quantidade de serviço a ser contratada.

2.1 A execução do serviço deverá obedecer rigorosamente às especificações deste
Projeto, bem como às Normas Técnicas da Companhia Municipal de Limpeza Urbana e à
legislação vigente.

2.2 A contratada deverá proceder a coleta e transporte do lixo, através de frota
própria, 02 (duas) vezes por semana, de preferências nas , terças e sextas-feiras, com
uma estimativa mensal de 16 remoções/mês, devendo haver o devido registro destas
referidas remoções pela Instituição que está contratando.

2.3 As remoções serão executadas de acordo com calendário de coleta a ser expedido
pelo setor de fiscalização da contratante, onde constará os dias e quantitativo em cada
mês, podendo ainda haver modificações no referido calendário.

2.4 A Contratada deverá fornecer a quantidade de contêineres plásticos ou metálicos
necessários ao adequado armazenamento do lixo até a coleta, sendo o volume
estimado em 02 (dois) contêiner de 1.2m³.

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
 
3.1 A contratação atual, firmada com a empresa Conservita, encerra-se em 9
de outubro de 2021 e a contratada já se manifestou desinteressada pela
renovação em caráter excepcional. Por estes motivos, a contratação em tela
deverá ter início no dia 10 de outubro de 2021.
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4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o
responsável pela fiscalização

4.1 Por ser uma contratação de baixa complexidade, não será necessário, s.m.j, indicar
servidores para compor equipe de planejamento. Todavia, indico como gestor da futura
contratação o sr. Guilherme Machado Rebelo, e a Sra. Paula Cristina Costa Correia,
como gestora substituta. A fiscalização permanecerá com servidor lotado na SAPEV.

Maceió, 21 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 21/07/2021, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0920117 e o código CRC F33D92E0.

Responsável pela formalização da demanda
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 
1 – OBJETO:
 
O presente Termo de Referência tem por objeto a

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
coleta e transporte de lixo produzido por este Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)  contêineres de 1,2 m³,
com 02(duas) coletas por semana.

 
2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
 
No artigo 3º do decreto n.º 6.221, de 06 de fevereiro de

2002, publicado no diário do município, determina que os
estabelecimentos comerciais e industriais geradores de lixo sólidos
acima de 100 (cem) litros ficam obrigados a recolherem os próprios
resíduos. Podendo, para tanto, contratarem serviços de empresas
credenciadas pela Secretaria Municipal de Proteção ao Meio
Ambiente, da Prefeitura Municipal de Maceió.

 
3 – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 
3.1. A execução do serviço deverá obedecer

rigorosamente às especificações deste Projeto, bem como às Normas
Técnicas da Companhia Municipal de Limpeza Urbana e à legislação
vigente.

3.2. A contratada deverá proceder a coleta e transporte
do lixo, através de frota própria, 02 (duas) vezes por semana, de
preferências nas , terças e sextas-feiras, com uma estimativa mensal
de 16 remoções/mês, devendo haver o devido registro destas
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referidas remoções pela Instituição que está contratando.
3.3. As remoções serão executadas de acordo com

calendário de coleta a ser expedido pelo setor de fiscalização da
contratante, onde constará os dias e quantitativo em cada mês,
podendo ainda haver modificações no referido calendário.

3.4. A Contratada deverá fornecer a quantidade de
contêineres plásticos ou metálicos necessários ao adequado
armazenamento do lixo até a coleta, sendo o volume estimado em 02
(dois) contêiner de 1.2m³.

3.5. A Contratada deverá manter o contêiner em bom
estado de conservação, limpos, desinfetados e desodorizados e,
assim, serem apresentados para a coleta.

3.6. A Contratada deverá efetuar a descarga do lixo
extraordinário para um aterro sanitário credenciado pela Secretaria
Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.

3.7. Os funcionários envolvidos na prestação dos serviços
deverão estar devidamente uniformizados, identificados por crachás,
e, se for o caso, utilizar os equipamentos de proteção individual
adequados.

3.8. A Contratada deverá utilizar somente veículos
credenciados junto a Secretaria Municipal de Proteção ao Meio
Ambiente, devendo observar, também, as normas e regulamentos
emanados pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito -
SMTT.

3.9. Durante a execução dos serviços, responde a
Contratada pelos danos causados por seus empregados ao patrimônio
do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS ou a terceiros.

 
4 – QUALIFICAÇÕES TÉCNICA
 
4.1 - Pelo menos 01 (um) atestado, fornecido por pessoa

jurídica de direito público ou privado, comprovando expressamente
que a licitante prestou ou presta satisfatoriamente os serviços de
remoção de lixo e locação de caçamba estacionária.

4.2 - Declaração de Autorização Ambiental de Operação,
expedida pela Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente,
da Prefeitura Municipal de Maceió.

 
5 – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 

Termo de Referência SEGEC 0920135         SEI 0005274-06.2021.6.02.8000 / pg. 4



Os serviços descritos no presente Termo de Referência
deverão ser prestados na Sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, situada na Avenida Aristeu de Andrade, S/N, Farol –
Maceió/AL, CEP 57.051-090.

 
6 – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
 
6.1 - A fiscalização e o acompanhamento da execução dos

serviços serão efetuados por servidor do TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS designado pela Direção-Geral.

6.2 – A contratada deverá atender prontamente
quaisquer exigências do fiscal do contrato inerente ao cumprimento
do mesmo.

 
6.3 – Comunicar imediatamente ao fiscal do contrato

qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as
providências necessárias.

 
7.0 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
 
7.1 - A CONTRATANTE obrigar-se-á:
a) fornecer dados técnicos necessários à execução dos

serviços:
b) solicitar ou autorizar horário especial de trabalho;
c) verificar se os materiais utilizados na execução dos

serviços correspondem aos apresentados na proposta da
CONTRATADA;

d) acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste
contrato, através de Comissão designada para este fim.

7.2 – A CONTRATADA obrigar-se-á:
a) Fornecer todo material e mão-de-obra, discriminados

de acordo especificações técnicas insertas nos anexos e projetos
técnicos dos serviços.

b) executar os serviços relacionados neste projeto básico
e anexos, sempre com pessoal qualificado;

c) arcar com os eventuais prejuízos perante a
CONTRATANTE e/ou terceiros, causados por seus empregados na
execução dos serviços em tela;

d) prover condições que possibilitem o cumprimento dos
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serviços a partir da data estabelecida em contrato;
e) providenciar a imediata correção das deficiências,

falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE na
execução dos serviços;

f) adotar os critérios de segurança da legislação vigente,
tanto para seus empregados, quanto para a execução dos serviços;

g) responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou
indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais,
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e
quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou
prepostos, no desempenho dos serviços objeto deste Projeto Básico,
ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo
empregatício com os mesmos.

 
8.0 – SANÇÕES
 
O contratante que ensejar o retardamento da execução

do objeto, não mantiver a proposta, atrasar, sem justificativa
plausível, a coleta do lixo, conforme calendário elaborado pela
fiscalização, ou mesmo provocar a descontinuidade na prestação dos
serviços objeto do presente termo, comportar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à
ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União,
sem prejuízo das demais cominações legais e das seguintes
penalidades:

I. advertência;
II. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da

proposta.
III. por atraso no cumprimento do prazo de entrega sem

justificativa apresentada por escrito e aceita pela Administração:
multa de 1% (um por cento) simples ao dia, contados em dias
corridos, sobre o valor da contratação até o limite de 10 (dez) dias de
atraso. Após esse limite, o contratante sofrerá, além da multa de
mora, a sanção descrita no item II.

IV. Impedimento em contratar com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas pelo prazo de dois anos.

 
9 - CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO
 
9.1 - O pagamento referente as coletas de lixo será

efetuado mensalmente, e condicionado ao quantitativo de remoções
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efetivamente realizadas em cada mês, remoções estas registradas
através de boletins de coleta emitido pela contratada devidamente
assinado pela contratante, mediante, ordem bancária e depósito em
conta-corrente, à vista da Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA, devidamente atestada pelo setor
responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do
contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da
emissão do referido atesto, sendo efetuada a retenção na fonte dos
tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas
pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as
legislações e instruções normativas vigentes.

 
9.2 - O pagamento referente a locação de 02 (dois)

contêiner será efetuado mensalmente.
 
10 – DO CRITÉRIO PARA A AVALIAÇÃO DAS

PROPOSTAS
 
10.1 – As propostas serão avaliadas com base no menor

preço global.
 
11 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
 
11.1 - O contrato a ser firmado terá início na data de sua

assinatura e eficácia com a sua publicação no Diário Oficial, com
vigência de 12 (doze) meses, podendo, no interesse da
Administração, ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, até o
limite de 60 (sessenta) meses, conforme dispõe o inciso II, do art. 57,
da Lei n.º 8.666/1993;

 
Maceió, 21 de julho de 2021.

 
 Guilherme Machado Rebelo

    Chefe de Seção de Gestão de Contratos

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 21/07/2021, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0920135 e o código CRC 5860646F.

0005274-06.2021.6.02.8000 0920135v2
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UA Despesa Agregada Item Saldo
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS E ASSEMELHADOS 5.200,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 72.000,00
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE LIXO 4.400,00

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO E 
ODONTOLÓGICO

1.200,00

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. 
ODONTOLÓGICOS

2.400,00

MATERIAL FARMACOLÓGICO 4.000,00
MATERIAL ODONTOLÓGICO 14.000,00
MATERIAL HOSPITALAR 2.600,00

TRIBUTOS, MULTAS E JUROS TAXAS E ANOTAÇÕES TÉCNICAS 650,00
106.450,00

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL SERVIÇOS DE TRADUÇÃO - INTÉRPRETE DE LIBRAS 45.000,00
45.000,00

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 125.000,00
DIÁRIAS NO PAÍS 100.440,00
PASSAGENS PARA O PAÍS 62.160,00
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 160.200,00
BOLSA DE ESTUDOS - PÓS-GRADUAÇÃO 33.600,00
SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO 4.536,00
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 237.006,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS 36.424,00

PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES PASSAGENS PARA O PAÍS 117.543,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS REEMBOLSO A OFICIAL DE JUSTIÇA 57.341,00

934.250,00
DIÁRIAS NO PAÍS 88.400,00
PASSAGENS PARA O PAÍS 10.816,00
COFFEE-BREAK 11.973,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 6.000,00
DIÁRIAS NO PAÍS 18.753,00
PASSAGENS PARA O PAÍS 10.400,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 4.976,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 23.838,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 15.576,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 43.430,00
234.162,00

ÁGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 147.466,00
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1.917.600,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 53.285,00
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE LIXO 26.090,00

DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES DIÁRIAS NO PAÍS 208.840,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 977.658,00
CONTRIBUIÇÃO  PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA

26.777,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 664.271,00
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO 18.207,00
TAXA DE COLETA DE LIXO 11.970,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CARTÓRIO 687.305,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.726.380,00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS 
MÓVEIS

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 26.351,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 66.913,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 33.435,00
LAVAGEM DE VEÍCULOS 19.403,00
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS 4.724,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES

8.677,00

MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 150.610,00
SEGUROS SEGURO GERAL DE VEÍCULOS 12.366,00
SERVIÇOS DE LOGÍSTICA FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 18.937,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1.267.573,00

8.074.838,00
ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 70.711,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 15.300,00

MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUSTENTAÇÃO DE 
SOFTWARES

6.565,00

92.576,00

SBEA

TOTAL SBEA

ENERGIA ELÉTRICA

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS

TOTAL SAPEV

PLOA 2021

EJE

TOTAL EJE

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, 
EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS

MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E 
ODONTOLÓGICOS

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC -TRE-AL

ESTAGIÁRIOS

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EJE - TRE-AL

ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL

TOTAL AAMO

AAMO

ACS
TOTAL ACS

CODES

TOTAL CODES

SAPEV

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
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MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC 1.768,00
TONER PARA IMPRESSORA 35.688,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.800,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 4.680,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 41.570,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 110.012,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE 77.281,00

272.799,00

COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO 
DE DADOS

37.260,00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30.000,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 24.612,00

SERVIÇOS DE LOGÍSTICA SERVIÇOS DE CORREIOS - ECT 65.205,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.608,00
TELEFONIA FIXA 56.589,00
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO 
DE DADOS

2.580,00

218.854,00
MOBILIÁRIO EM GERAL 8.050,00
ARMÁRIO 12.000,00
ESTAÇÃO DE TRABALHO 4.400,00
ESTANTE 7.500,00
APARELHO TELEFÔNICO 2.245,00
AR-CONDICIONADO 50.000,00
FORNO DE MICROONDAS 3.500,00
FRIGOBAR 2.400,00
BEBEDOURO 6.600,00

96.695,00
ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 8.600,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.690,00

10.290,00
OPERADORES DE SOM 18.872,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

31.119,00

MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SOM 5.312,00
MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 6.623,00
RECARGA DE EXTINTORES 10.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 110.097,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 40.000,00
SERVIÇO DE CHAVEIRO 1.615,00
MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR 20.000,00
MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 
E CENTRAIS DE AR

70.000,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

32.749,00

MATERIAL PARA PINTURA 14.451,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 33.531,00

REFORMA DA ANTIGA SEDE DO TRE-AL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 800.000,00
REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL EM MACEIÓ SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PROJ. REFORMA 160.000,00
REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL EM UNIÃO DOS 
PALMARES

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 340.000,00

REFORMA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE ARAPIRACA 120.856,00
REFORMA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE PALMEIRA DOS 
ÍNDIOS

165.000,00

1.980.225,00
APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 856.505,00

REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - BACKBONE 800.000,00
COMUNICAÇÃO DE DADOS 230.000,00
TAPE LIBRARY 200.000,00
APPLIANCE DE REDE 100.000,00
MICROCOMPUTADOR 250.000,00
NOTEBOOK 100.000,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS TIC MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS TIC 280.632,00

MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUSTENTAÇÃO DE 
SOFTWARES

482.665,00

3.299.802,00
15.365.941,00

STI

TOTAL STI

COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS

EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO

TOTAL LOA 2021 - ORDINÁRIO

SLC
TOTAL SLC

SMR

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, 
EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS

MANUTENÇÃO PREDIAL

MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES 
DIVERSAS

REFORMAS DE PEQUENO VULTO

TOTAL SMR

SEGEC

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS 
MÓVEIS

TELEFONIA FIXA

TOTAL SEGEC

SEPAT

MÓVEIS

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS

TOTAL SEPAT

TOTAL SEALMOX

MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES 
DIVERSAS

MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES
SEALMOX
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2021.
À SAD, 
Assunto: Contratação de empresa

especializada para prestação de serviços de coleta e
transporte de lixo produzido por este Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)  contêineres
de 1,2 m³, com 02 (duas) coletas por semana.

 
Senhor Secretário,
 
Pelo presente, apresentamos o Documento de

Formalização de Demanda (DFD) 0920117 e o Termo de
Referência 0920135 com vistas à celebração de instrumento
contratual para prestação de serviços de coleta e transporte
de lixo produzido por este Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas e locação de 02 (dois) contêineres de 1,2 m³, com 02
(duas) coletas por semana.

Informamos que a PLOA 2021 possui previsão
estimada de R$ 664.271,00 (seiscentos e sessenta e quatro mil
duzentos e setenta e um reais) para serviços de limpeza e
conservação.

 
Para consecução dos objetivos finais, anexamos ao

procedimento os seguintes documentos:
1. Documento de Formalização da Demanda (DFD)

SEGEC - 0920117 
5. Termo de Referência SEGEC - 0920135
6. PLOA 2021 - 0920153
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Respeitosamente,
 
Guilherme Machado Rebelo
Chefe da SEGEC
 
 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 21/07/2021, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0920158 e o código CRC C1CA5C2B.

0005274-06.2021.6.02.8000 0920158v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 Aprovando o Termo de Referência

SEGEC (doc. 0920135), que reúne os elementos necessários e
suficientes para caracterizar o objeto, evoluo o feito à sua
consideração superior, em observância ao disposto no art. 7º da
Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017. 

Informo que a despesa integra o Plano Anual de
Contratações 2021, conforme o item 46 do Anexo Único à Portaria
Presidência nº 220/2021 (doc. 0892489).

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

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2021, às 10:21, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0920714 e o código CRC 16DDD5CE.

0005274-06.2021.6.02.8000 0920714v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2021.
Aquiescendo com a proposição da SAD (0920714) e,

considerando o Termo de Referência (0920135), faço
encaminhar os presentes autos à COMAP para as
providências de que trata o art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 23/07/2021, às 12:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0921422 e o código CRC C0538EF9.

0005274-06.2021.6.02.8000 0921422v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2021.

 

À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0921422, encaminho os

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

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 23/07/2021, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0921643 e o código CRC 6DA7DDBE.

0005274-06.2021.6.02.8000 0921643v1
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E-mail - 0921824

Data de Envio: 
  26/07/2021 11:05:22

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

Para:
    atendimento.mcz@solupel.com
    contato@alagoasambiental.com.br
    serquip@serquip-al.com.br
    aloentulho@ferreirahora.com.br
    contato@vivaambiental.eco.br
    gerencia@idealocacoes.com.br
    financeiro@idealocacoes.com.br
    ideal.gerencia@idealocacoes.com.br
    ideal.locacoes@hotmail.com
    comercial.jvp@gmail.com
    rodrigo.purcell@verdiambiental.com.br
    diskmetralha@diskmetralha.com.br
    g3polaris@gmail.com
    faleconosco@verdiambiemtal.com.br

Assunto: 
  Serviço de coleta e transporte de lixo - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezado(a) Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para prestação de
serviços de coleta e transporte de lixo produzido por este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação
de 02 (dois) contêineres de 1,2 m³, com 02(duas) coletas por semana.

Para tanto, solicitamos o envio de proposta, informando o valor unitário e mensal, de acordo as
especificações contidas no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de nos fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratação - TRE/AL
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
82 99301 0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0920135.html
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E-mail - 0923499

Data de Envio: 
  29/07/2021 11:06:45

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

Para:
    comercial@cianoambiental.com.br

Assunto: 
   Serviço de coleta e transporte de lixo - TRE/AL

Mensagem: 
  Senhor Douglas,

Conforme anunciado por telegone, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa
especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo produzido por este Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois) contêineres de 1,2 m³, com 02(duas) coletas por
semana.

Para tanto, solicitamos o envio de proposta, informando o valor unitário e mensal, de acordo as
especificações contidas no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de nos fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratação - TRE/AL
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
82 99301 0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0920135.html
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E-mail - 0927270

Data de Envio: 
  06/08/2021 08:39:21

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

Para:
    conservita.ambiental@gmail.com

Assunto: 
  Serviço de coleta e transporte de lixo - TRE/AL

Mensagem: 
  Senhor Fernando,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende iniciar nova contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de coleta e transporte de lixo produzido por este Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas e locação de 02 (dois) contêineres de 1,2 m³, com 02(duas) coletas por semana.

Para tanto, solicitamos o envio de proposta, informando o valor unitário e mensal, de acordo as
especificações contidas no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de nos fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratação - TRE/AL
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
82 99301 0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0920135.html
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E-mail - 0927281

Data de Envio: 
  06/08/2021 08:45:27

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

Para:
    rocha.incorporacoes.adm@hotmail.com

Assunto: 
  Serviço de coleta e transporte de lixo - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezado(a) Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para prestação de
serviços de coleta e transporte de lixo produzido por este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação
de 02 (dois) contêineres de 1,2 m³, com 02(duas) coletas por semana.

Para tanto, solicitamos o envio de proposta, informando o valor unitário e mensal, de acordo as
especificações contidas no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de nos fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratação - TRE/AL
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
82 99301 0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0920135.html
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ECO SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI  
Avenida Menino Marcelo, 9350, Edifício Empresarial Humberto Lobo, Sala 1010, Serraria, Maceió/AL  

CEP: 57.046-000  Fone: (82) 3185-5022 - E-mail: ecoambiental@hotmail.com 
CNPJ: 17.310.444/0001-26 

 

 

ECO AMBIENTAL  
 
Ao 
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020  
 
 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E 

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS E LOCAÇÃO DE CONTAINER, para atender ao que determina a 
legislação, visando coletar os resíduos produzidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, conforme condições, 
especificações, quantidades e periodicidade estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 

 
 
 
 
TOTAL MENSAL:   

R$ 1.505,00 (Dez mil reais) 
 
TOTAL GLOBAL:   

R$ 18.060,00 (Dezoito mil e sessenta reais. 
  
VALIDADE DA PROPOSTA: 
O Prazo de Validade desta Proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data da abertura deste 
Certame. 
 
PRAZO DE PAGAMENTO: A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração conforme definido na 
minuta contratual, ANEXO II deste Edital. 
 
O prazo de entrega e a forma de fornecimento são iguais aos estabelecimentos no termo de referencia.  
 
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: A licitante DECLARA, que acatará o pagamento deverá ser feito na conta 

bancária à seguir; 

 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
AGENCIA:  1020 
OPERAÇÃO 003 
CONTA:  2359-7 
CNPJ:  17.310.444/0001-26 

Item Descrição 

Quantidade 
de Coletas 
por Semana 
 

Valor Unitário Valor Mensal Valor Global 

01 

 
 
Serviço de Coleta e 
destinação de resíduos 
domésticos.  
 

02 R$                     180,00 R$           1.440,00 R$           17.280,00 

Item Descrição 
Quantidade  
 

Valor Unitário Valor Mensal Valor Global 

01 

 
 
Locação de 01 (uma) 
caixa estacionária 
(container) com 5m³ 
(cinco metros cúbico). 

01 R$                        65,00 R$                65,00 R$                780,00 
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ECO SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI  
Avenida Menino Marcelo, 9350, Edifício Empresarial Humberto Lobo, Sala 1010, Serraria, Maceió/AL  

CEP: 57.046-000  Fone: (82) 3185-5022 - E-mail: ecoambiental@hotmail.com 
CNPJ: 17.310.444/0001-26 

 

 

ECO AMBIENTAL  
 
 
Declaro: 
 

1) Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados 
mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital  
 
 
2) Que estamos de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos 
 
 
 
Maceió, 24 de Novembro de 2020 

 

 
__ ________________________________________________________ 
ECO SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI  
Representante Legal 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2021.
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo
produzido por este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e
locação de 02 (dois)  contêineres de 1,2 m³, com 02(duas)
coletas por semana.

Vieram os autos para as providências contidas no
art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, em atendimento
ao determinado pela Diretoria-Geral, Despacho GDG -
 0921422.

Quanto às atribuições desta Seção, aplicam-se os
incisos I e II do citado artigo, correspondendo à estimativa de
preço e sugestão de tipo e modalidade de licitação, eventual
dispensa ou inexigibilidade.

Verificando-se o mercado, a partir de pesquisa
direta com potenciais fornecedores, bem como no site
www.bancodeprecos.com.br, buscando-se propostas
vencedoras de recentes licitações de objeto semelhante,
observamos variações nos tamanhos dos contêineres
fornecidos pelas empresas, como se observa das propostas
presentes nos eventos 0926217, 0928141 e 0928253.

Desta forma, no intuito de ampliarmos a
competição de mercado, recomendamos o retorno dos autos à
unidade demandante, para análise e manifestação acerca da
possibilidade de flexibilização, dentro da disponibilidade de
espaço deste Regional, dos tamanhos dos contêineres que
poderão ser utilizados pela futura contratada, alterando-se a
unidade de medida para metro cúbico.
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À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 09/08/2021, às 17:56, 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
0928334 e o código CRC 6BAF3AA6.

0005274-06.2021.6.02.8000 0928334v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2021.
 
 
Diante do Despacho SEIC 0928334, encaminho os

presentes autos à SEGEC, para ciência e manifestação.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/08/2021, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0928483 e o código CRC 0B769DF0.

0005274-06.2021.6.02.8000 0928483v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 
1 – OBJETO:
 
O presente Termo de Referência tem por objeto a

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
coleta e transporte de lixo produzido por este Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)  contêineres de
aproximadamente 1,2 m³, com 02(duas) coletas por semana.

 
2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
 
No artigo 3º do decreto n.º 6.221, de 06 de fevereiro de

2002, publicado no diário do município, determina que os
estabelecimentos comerciais e industriais geradores de lixo sólidos
acima de 100 (cem) litros ficam obrigados a recolherem os próprios
resíduos. Podendo, para tanto, contratarem serviços de empresas
credenciadas pela Secretaria Municipal de Proteção ao Meio
Ambiente, da Prefeitura Municipal de Maceió.

 
3 – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 
3.1. A execução do serviço deverá obedecer

rigorosamente às especificações deste Projeto, bem como às Normas
Técnicas da Companhia Municipal de Limpeza Urbana e à legislação
vigente.

3.2. A contratada deverá proceder a coleta e transporte
do lixo, através de frota própria, 02 (duas) vezes por semana, de
preferências nas , terças e sextas-feiras, com uma estimativa mensal
de 16 remoções/mês, devendo haver o devido registro destas
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referidas remoções pela Instituição que está contratando.
3.3. As remoções serão executadas de acordo com

calendário de coleta a ser expedido pelo setor de fiscalização da
contratante, onde constará os dias e quantitativo em cada mês,
podendo ainda haver modificações no referido calendário.

3.4. A Contratada deverá fornecer a quantidade de
contêineres plásticos ou metálicos necessários ao adequado
armazenamento do lixo até a coleta, sendo o volume estimado em 02
(dois) contêiner de aproximadamente 1,2m³.

3.5. A Contratada deverá manter o contêiner em bom
estado de conservação, limpos, desinfetados e desodorizados e,
assim, serem apresentados para a coleta.

3.6. A Contratada deverá efetuar a descarga do lixo
extraordinário para um aterro sanitário credenciado pela Secretaria
Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.

3.7. Os funcionários envolvidos na prestação dos serviços
deverão estar devidamente uniformizados, identificados por crachás,
e, se for o caso, utilizar os equipamentos de proteção individual
adequados.

3.8. A Contratada deverá utilizar somente veículos
credenciados junto a Secretaria Municipal de Proteção ao Meio
Ambiente, devendo observar, também, as normas e regulamentos
emanados pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito -
SMTT.

3.9. Durante a execução dos serviços, responde a
Contratada pelos danos causados por seus empregados ao patrimônio
do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS ou a terceiros.

 
4 – QUALIFICAÇÕES TÉCNICA
 
4.1 - Pelo menos 01 (um) atestado, fornecido por pessoa

jurídica de direito público ou privado, comprovando expressamente
que a licitante prestou ou presta satisfatoriamente os serviços de
remoção de lixo e locação de caçamba estacionária.

4.2 - Declaração de Autorização Ambiental de Operação,
expedida pela Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente,
da Prefeitura Municipal de Maceió.

 
5 – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
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Os serviços descritos no presente Termo de Referência
deverão ser prestados na Sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, situada na Avenida Aristeu de Andrade, S/N, Farol –
Maceió/AL, CEP 57.051-090.

 
6 – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
 
6.1 - A fiscalização e o acompanhamento da execução dos

serviços serão efetuados por servidor do TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS designado pela Direção-Geral.

6.2 – A contratada deverá atender prontamente
quaisquer exigências do fiscal do contrato inerente ao cumprimento
do mesmo.

 
6.3 – Comunicar imediatamente ao fiscal do contrato

qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as
providências necessárias.

 
7.0 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
 
7.1 - A CONTRATANTE obrigar-se-á:
a) fornecer dados técnicos necessários à execução dos

serviços:
b) solicitar ou autorizar horário especial de trabalho;
c) verificar se os materiais utilizados na execução dos

serviços correspondem aos apresentados na proposta da
CONTRATADA;

d) acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste
contrato, através de Comissão designada para este fim.

7.2 – A CONTRATADA obrigar-se-á:
a) Fornecer todo material e mão-de-obra, discriminados

de acordo especificações técnicas insertas nos anexos e projetos
técnicos dos serviços.

b) executar os serviços relacionados neste projeto básico
e anexos, sempre com pessoal qualificado;

c) arcar com os eventuais prejuízos perante a
CONTRATANTE e/ou terceiros, causados por seus empregados na
execução dos serviços em tela;

d) prover condições que possibilitem o cumprimento dos
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serviços a partir da data estabelecida em contrato;
e) providenciar a imediata correção das deficiências,

falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE na
execução dos serviços;

f) adotar os critérios de segurança da legislação vigente,
tanto para seus empregados, quanto para a execução dos serviços;

g) responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou
indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais,
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e
quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou
prepostos, no desempenho dos serviços objeto deste Projeto Básico,
ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo
empregatício com os mesmos.

 
8.0 – SANÇÕES
 
O contratante que ensejar o retardamento da execução

do objeto, não mantiver a proposta, atrasar, sem justificativa
plausível, a coleta do lixo, conforme calendário elaborado pela
fiscalização, ou mesmo provocar a descontinuidade na prestação dos
serviços objeto do presente termo, comportar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à
ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União,
sem prejuízo das demais cominações legais e das seguintes
penalidades:

I. advertência;
II. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da

proposta.
III. por atraso no cumprimento do prazo de entrega sem

justificativa apresentada por escrito e aceita pela Administração:
multa de 1% (um por cento) simples ao dia, contados em dias
corridos, sobre o valor da contratação até o limite de 10 (dez) dias de
atraso. Após esse limite, o contratante sofrerá, além da multa de
mora, a sanção descrita no item II.

IV. Impedimento em contratar com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas pelo prazo de dois anos.

 
9 - CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO
 
9.1 - O pagamento referente as coletas de lixo será

efetuado mensalmente, e condicionado ao quantitativo de remoções
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efetivamente realizadas em cada mês, remoções estas registradas
através de boletins de coleta emitido pela contratada devidamente
assinado pela contratante, mediante, ordem bancária e depósito em
conta-corrente, à vista da Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA, devidamente atestada pelo setor
responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do
contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da
emissão do referido atesto, sendo efetuada a retenção na fonte dos
tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas
pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as
legislações e instruções normativas vigentes.

 
9.2 - O pagamento referente a locação de 02 (dois)

contêiner será efetuado mensalmente.
 
10 – DO CRITÉRIO PARA A AVALIAÇÃO DAS

PROPOSTAS
 
10.1 – As propostas serão avaliadas com base no menor

preço global.
 
11 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
 
11.1 - O contrato a ser firmado terá início na data de sua

assinatura e eficácia com a sua publicação no Diário Oficial, com
vigência de 12 (doze) meses, podendo, no interesse da
Administração, ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, até o
limite de 60 (sessenta) meses, conforme dispõe o inciso II, do art. 57,
da Lei n.º 8.666/1993;

 
Maceió, 21 de julho de 2021.

 
 Guilherme Machado Rebelo

    Chefe de Seção de Gestão de Contratos

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 09/08/2021, às 19:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0928543 e o código CRC 7A639852.

0005274-06.2021.6.02.8000 0928543v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2021.
À COMAP,
Senhora Coordenadora, 
Informo que foi realizado o devido ajuste no Termo

de Referência 0928547, incluindo a expressão
"aproximadamente" antes dos tamanhos dos contêiners, com o
objetivo de ampliar a competição de mercado, respeitando, no
entanto, a disponibilidade de espaço deste Regional. 

Ademais, a unidade de medida foi mantida como
metro cúbico. 

Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 09/08/2021, às 19:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0928547 e o código CRC E81BF5C4.

0005274-06.2021.6.02.8000 0928547v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2021.
 
 
Diante do Despacho SEGEC 0928547 e das

alterações nele anunciadas, com juntada do Termo de
Referência atualizado, 0928543, devolvo os presentes autos
para continuidade da pesquisa de preços.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 10/08/2021, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0928910 e o código CRC 43DE17B3.

0005274-06.2021.6.02.8000 0928910v1
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1 

 

 

Maceio/AL, 10-08-2021 
 
 

 
À 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
End:AVENIDA ARISTEU DE ANDRADE 
MACEIO/ ALAGOAS 
CPF/CNPJ: 06015041000138 

A/C: Sr(a). Lisiana Cintra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA COMERCIAL n° 158436 - CPQ-32847 V1 

Com base nos dados coletados pelo nosso Departamento comercial junto à TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, segue proposta para realização dos serviços solicitados. 

 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 

 

Fernando Sobrinho 

Comercial 

V2 AMBIENTAL S.A. 

End:Av. da Paz, 1388 
Maceio/AL 

CNPJ:10.826.008/0001-65 

82999229379 
fernando.sobrinho@estre.com.br 

 
 

Demais Empresas do Grupo 
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O prazo de pagamento será de 30 dias contados após a emissão da NF, e a forma de pagamento será,
preferencialmente, via boleto bancário. Em caso de pagamento por transferência bancária,
obrigatoriamente, deve ser enviada a nota fiscal juntamente com o comprovante de pagamento para o e-
mail: contasareceber@estre.com.br. Todos os tributos incidentes estão inclusos no preço. O reajuste anual
será automático após 12 meses da assinatura do contrato e será considerado como base o IPCA-IBGE ou
IGPM-FGV, o que for maior. 

 
A) CONDIÇÕES COMERCIAIS 

 
 
 
Os serviços aqui propostos terão início a partir da data do aceite desta proposta, com validade de 15 dias 
a contar desta data, mediante as aprovações ambientais necessárias com mobilização Imediata. O prazo 
contratual será de 12 meses. A medição será realizada Entre o dia 01 até o dia 30 do mês vigente. 
Em caso de efetivação do serviço, o faturamento será Mensal com valor mínimo de Especial . 

 
 

 
 
 

B) CONDIÇÕES GERAIS 
 
 
 

 
Serviço Quantidade 

Mês 
Unidade De 

Medida 
Valor 

Unitário 
Valor 

Total(R$) 
Destinação 

52201001 COLETA TRANSPORTE 
E DESTINACAO 

16,00 UND R$ 100,00 R$ 1.600,00 Aterro Classe II 

 

Observações Comerciais: 

- 02 COLETAS SEMANAIS DE CADA CONTÊINER DE 1,2M³. 

 
 
 
 
O presente documento vincula as Partes mediante o aceite a esta Proposta e às CONDIÇÕES GERAIS 

PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, cujo conteúdo está microfilmado sob o nº1905036 no 7º Oficial 

de Registro de Títulos e Documentos da Capital - SP e igualmente disponível para visualização no website 

http://www.estre.com.br/condicoesgerais/ 

 
De acordo com os termos presentes, a TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS aceita a 

proposta comercial apresentada. 

 
Em 10-08-2021 

 

NOME: 
RG: 
DATA: 
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52201001 COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO 
Periodicidade da Coleta: 2x Semana 
Dia(s) da Semana: Agendado 

Acondicionamento: CONTAINER METALICO 1,20 M3 
Quantidade: 2,00 
Periodo De Coleta: Diurno 
Responsável pelo Acondicionamento: Contratante 
Transporte Incluso: Sim 

Veículo: CAMINHAO COMPACTADOR 15 M3 

 
 
 
ANEXO I DA PROPOSTA: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

TABELA 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDIÇÕES OPERACIONAIS 

 
Coleta 

 
Os valores aqui apresentados foram calculados pela CONTRATADA com base nos dados técnicos 
relativos aos serviços diagnosticados por meio de visitas técnicas e reuniões de esclarecimentos com da 
CONTRATANTE em total conformidade com o fiel atendimento às normas técnicas e legislações 
ambientais vigentes. 

 
CARACTERIZAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO: Caso haja necessidade de realizar análises de caracterização e 
classificação de resíduos, a CONTRATADA poderá ser responsável pela execução, mediante prévio 
acordo comercial, sendo os custos de responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE 

 
LICENCIAMENTO: A CONTRATADA orientará e acompanhará todo o processo de obtenção da 
autorização ambiental para tratamento ou disposição final dos resíduos gerados. A CONTRATANTE se 
responsabilizará pela obtenção e solicitação da documentação de licenciamento necessária, inclusive 
arcando com todos os custos processuais junto aos órgãos ambientais competentes. 

 
ACONDICIONAMENTO: Os resíduos gerados internamente nas áreas industriais, de escritórios e outras 
dependências deverão ser apresentados pelos funcionários da própria CONTRATANTE, em equipamentos 
alocados em locais pré-definidos como entrepostos de coleta interna. 

 
De acordo com o seu tipo, cada resíduo deverá estar devidamente acondicionado em sacos plásticos, 
tambores, bombonas, barricas, big bags ou quaisquer outros equipamentos necessários e adequados. O 
fornecimento desses materiais poderá ser de responsabilidade da CONTRATANTE ou da CONTRATADA, 
conforme listado na TABELA 1 

 
TRANSPORTE EXTERNO: O transporte dos resíduos será realizado por meio de equipamentos 
adequados a cada caso específico, obedecendo à legislação pertinente ao Transporte de Resíduos. 

 
 
 
 
 

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

 

DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2021.
À COMAP,
 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo
produzido por este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e
locação de 02 (dois)  contêineres de aproximadamente 1,2 m³,
com 02 (duas) coletas por semana, conforme demanda
anunciada pela SEGEC -  0920117.

Vieram os autos para apresentação de  estimativa
de preço e sugestão de tipo e modalidade de licitação -
Despacho GDG (0921422).

Após pesquisa, no intuito de se ampliar a
competitividade de mercado, Despacho SEIC - 0928334, fora
proposto uma flexibilização na capacidade dos contêineres
que serão locados, resultando na apresentação de novo Termo
de Referência constante do evento 0928543.

Verificando-se o mercado, a partir de pesquisa
direta com potenciais fornecedores, bem como no site
www.bancodeprecos.com.br, buscando-se
proposta vencedora de recente licitação de objeto semelhante,
registramos a presença de 04 (quatro) propostas de preço,
abaixo elencadas:

1. Ecoambiental (0928141), proposta vencedora do
TJ/AL, desconsiderada em virtude do tamanho superior do
contêneir - 5m3, o que pareceu demonstrar
desproporcionalidade no valor por m3, quando ajustado à
demanda deste Regional;

2. Rocha Incorporações (0928253), desconsiderada
em virtude de seu valor discrepante, considerando a
similaridade das propostas apresentadas pelas empresas 3 e 4;

3. Estre (0929061);
4. Ciano (0929013), dispondo de contêineres de 1

m3.
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Assim, desconsiderando as propostas das empresas
1 e 2, pelos motivos acima elencados, encontramos um valor
médio anual estimado em R$ 18.816,00 (dezoito mil oitocentos
e dezesseis reais).

Empresa Qtde estimada
de m3 mensal

preço por m3
Observação

unitário mensal anual

1 Ecoambiental  
19,2
(16

contêineres
de 1,2m3

cada)
 

R$
49,00

R$
940,80

R$
11.289,60 desconsideradas

2 Rocha
Incorporações

R$
333,33

R$
6.400,00

R$
76.800,00

3 Estre R$
83,33

R$
1.600,00

R$
19.200,00 utilizadas para

cálculo da média
aritmética4 Ciano R$

80,00
R$

1.536,00
R$

18.432,00
Média aritmética das propostas

apresentadas
pelas empresas Estre e Ciano

R$
81,67

R$
1.568,00 R$ 18.816,00

Por fim, sugerimos, s.m.j, que essa contratação
ocorra por meio de Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
com ampla participação, em razão do perfil das empresas
utilizadas para cômputo do valor estimado da contratação,
conforme se observa de consulta feita no site Simples
Nacional - 0929613, (artigo 49 da Lei Complementar nº
123/2006 e alterações).

 
À deliberação superior,
 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 12/08/2021, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0929084 e o código CRC 1ECDEA70.

0005274-06.2021.6.02.8000 0929084v1
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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 agosto de 2021.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0929084, encaminho os

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

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/08/2021, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0930936 e o código CRC A6439034.

0005274-06.2021.6.02.8000 0930936v1
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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 agosto de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0930936).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 16/08/2021, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0930975 e o código CRC 42A22C73.

0005274-06.2021.6.02.8000 0930975v1

Despacho COFIN 0930975         SEI 0005274-06.2021.6.02.8000 / pg. 46



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

 

DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2021.
À SLC, para elaborar a minuta do edital, de acordo

com a instrução levada a termo pela SEIC (doc. 0929084).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/08/2021, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0931161 e o código CRC 057FA3BD.

0005274-06.2021.6.02.8000 0931161v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Reserva de crédito ND 456 (0931248).

Observação:

Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de coleta e transporte de lixo.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 16/08/2021, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0931249 e o código CRC D45CC2C9.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0931249         SEI 0005274-06.2021.6.02.8000 / pg. 49



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

1 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  
  

MMIINNUUTTAA  

 
PROCESSO Nº 0005274-06.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                 Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte 
de lixo produzido por este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)  
contêineres, tudo de acordo com requisição promovida pela Escola Judiciária Eleitoral 
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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo produzido por este 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)  contêineres de, 
aproximadamente, 1,2 m³, com 02(duas) coletas por semana, conforme especificações e 
condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 

1.1.1. O lixo deverá ser coletado no seguinte endereço: Avenida Aristeu de Andrade, nº 
377 - Farol, Maceió – AL, CEP: 57051-090. 
 

2 – DA VIGÊNCIA 
 
2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
da União, podendo, no interesse da administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos 
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períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme dispõe o inciso II, do art. 57, da 
Lei nº 8.666/1993. 

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

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

Sistema. 

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: 

3.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

3.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

3.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

3.3.6. 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;  
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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 prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

terceiros. 
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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 REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

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

documentação.  
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6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

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

especificações constantes no Anexo I e I-A;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. 

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item ofertado. 
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8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 
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8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 
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8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

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

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

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

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais estão disponíveis no Anexo 
I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado 
a negociar em busca de preços inferiores. 
 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 
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somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

9.7.              Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
9.8.           Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Declaração de Ciência dos 
Modelos e Condições (Anexo III). 

 
9.9.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 8.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
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existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 
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10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 
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d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes 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;  

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 
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10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 
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habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

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

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

cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b)  a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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11.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  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. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

15.3.  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. 

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

realização do certame. 

15.5.  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. 

15.6. 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. 
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15.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

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

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

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do 
objeto, valor, prazos de pagamento e de entrega em conformidade com este edital.  
 
16.2. A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de 
Empenho respectiva, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento 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.  
 
16.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
16.3 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será 
convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
17.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços serão 
efetuados por servidor do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS designado pela 
Direção-Geral. 
 
17.2. A contratada deverá atender prontamente quaisquer exigências do 
fiscal do contrato inerente ao cumprimento do mesmo. 
 
17.3. A contratada deverá, também, comunicar imediatamente ao fiscal do 
contrato qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências 
necessárias. 

 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do material, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de 
contratar com a União, e será descredenciada no SICAF, ou nos Sistemas de 
Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, 
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de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e das demais cominações legais.  
 
18.2.  No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, 
garantida a prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções:  

 

a) advertência; 

b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato; 

c) multa de 1% (um por cento) simples ao dia, por atraso no cumprimento do 
prazo de entrega sem justificativa apresentada por escrito e aceita pela 
Administração, contado em dias corridos, sobre o valor da contratação até o 
limite de 10 (dez) dias de atraso. Após esse limite, o contratante sofrerá, além 
da multa de mora, a sanção descrita na alínea “b”; 

d) Impedimento em contratar com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
pelo prazo de dois anos. 

18.3. As multas serão descontadas pelo CONTRATANTE dos pagamentos 
devidos à CONTRATADA e poderão ser aplicadas cumulativamente entre si, bem como 
com as demais sanções previstas neste tópico, podendo ser, inclusive, cobradas 
judicialmente.  

 
18.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa 
licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil, decorrentes das 
infrações cometidas. 
 
18.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos 
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 
 
18.6.          A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
18.7.  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. 

 
18.8.       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. 

 
18.9.  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.  
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18.10.  Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 dias úteis da 
notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

 
18.11.  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. 

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

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

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

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

 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
19- DO PAGAMENTO  

 
19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, e condicionado ao 
quantitativo de remoções efetivamente realizadas em cada mês, remoções estas 
registradas através de boletins de coleta emitido pela contratada devidamente assinado 
pela contratante, mediante, ordem bancária e depósito em conta-corrente, à vista da Nota 
Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, devidamente atestada pelo 
setor responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da emissão do referido atesto, sendo 
efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições 
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e 
instruções normativas vigentes. 
 
19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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19.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
19.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Fornecer dados técnicos necessários à execução dos serviços; 

b) Solicitar ou autorizar horário especial de trabalho; 

c) Verificar se os materiais utilizados na execução dos serviços correspondem 
aos apresentados na proposta da CONTRATADA; 

d) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste contrato, através de 
Comissão designada para este fim. 

 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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22.1. São obrigações da contratada: 
 

a) Fornecer todo material e mão de obra, discriminados de acordo 
especificações técnicas insertas nos anexos e projetos técnicos dos serviços; 

b) Executar os serviços relacionados no Termo de Referência e anexos, 
sempre com pessoal qualificado; 

c) Arcar com os eventuais prejuízos perante a CONTRATANTE e/ou terceiros, 
causados por seus empregados na execução dos serviços em tela; 

d) Prover condições que possibilitem o cumprimento dos serviços a partir da 
data estabelecida em contrato; 

e) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pela CONTRATANTE na execução dos serviços; 

f) Adotar os critérios de segurança da legislação vigente, tanto para seus 
empregados, quanto para a execução dos serviços; 

g) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: 
salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e 
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos 
seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços objeto deste 
Edital, ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo 
empregatício com os mesmos; 

h) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o 
compromisso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;  
 
i) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-AL, 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização 
ou o acompanhamento do TRE-AL. 
 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  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. 

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

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
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interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

23.6. 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. 

23.7.  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. 

23.8. 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. 

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

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

23.10. 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. 
 
23.11. 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. 
 
23.12. 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. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO II – Minuta de contrato; 
ANEXO III – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
 

25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 
 

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

Minuta de edital (0934910)         SEI 0005274-06.2021.6.02.8000 / pg. 72



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

24 

 

                    ANEXO I 
 

                              TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1 – OBJETO: 

  

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo produzido por este 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)  contêineres de 
aproximadamente 1,2 m³, com 02(duas) coletas por semana. 

  

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

  

No artigo 3º do decreto n.º 6.221, de 06 de fevereiro de 2002, publicado 
no diário do município, determina que os estabelecimentos comerciais e industriais 
geradores de lixo sólidos acima de 100 (cem) litros ficam obrigados a recolherem os 
próprios resíduos. Podendo, para tanto, contratarem serviços de empresas credenciadas 
pela Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de 
Maceió. 

  

3 – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

3.1. A execução do serviço deverá obedecer rigorosamente às 
especificações deste Projeto, bem como às Normas Técnicas da Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana e à legislação vigente. 

3.2. A contratada deverá proceder a coleta e transporte do lixo, através de 
frota própria, 02 (duas) vezes por semana, de preferências nas , terças e sextas-feiras, 
com uma estimativa mensal de 16 remoções/mês, devendo haver o devido registro destas 
referidas remoções pela Instituição que está contratando. 

3.3. As remoções serão executadas de acordo com calendário de coleta a 
ser expedido pelo setor de fiscalização da contratante, onde constará os dias e 
quantitativo em cada mês, podendo ainda haver modificações no referido calendário. 

3.4. A Contratada deverá fornecer a quantidade de contêineres plásticos 
ou metálicos necessários ao adequado armazenamento do lixo até a coleta, sendo o 
volume estimado em 02 (dois) contêiner de aproximadamente 1,2m³. 

3.5. A Contratada deverá manter o contêiner em bom estado de 
conservação, limpos, desinfetados e desodorizados e, assim, serem apresentados para a 
coleta. 

3.6. A Contratada deverá efetuar a descarga do lixo extraordinário para 
um aterro sanitário credenciado pela Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente. 

3.7. Os funcionários envolvidos na prestação dos serviços deverão estar 
devidamente uniformizados, identificados por crachás, e, se for o caso, utilizar os 
equipamentos de proteção individual adequados. 
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3.8. A Contratada deverá utilizar somente veículos credenciados junto a 
Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, devendo observar, também, as 
normas e regulamentos emanados pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito - 
SMTT. 

3.9. Durante a execução dos serviços, responde a Contratada pelos danos 
causados por seus empregados ao patrimônio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS ou a terceiros. 

  

4 – QUALIFICAÇÕES TÉCNICA 

  

4.1 - Pelo menos 01 (um) atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando expressamente que a licitante prestou ou presta 
satisfatoriamente os serviços de remoção de lixo e locação de caçamba estacionária. 

4.2 - Declaração de Autorização Ambiental de Operação, expedida pela 
Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de Maceió. 

  

5 – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

Os serviços descritos no presente Termo de Referência deverão ser 
prestados na Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situada na Avenida Aristeu 
de Andrade, S/N, Farol – Maceió/AL, CEP 57.051-090. 

  

6 – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

6.1 - A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços serão 
efetuados por servidor do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS designado pela 
Direção-Geral. 

6.2 – A contratada deverá atender prontamente quaisquer exigências do 
fiscal do contrato inerente ao cumprimento do mesmo. 

  

6.3 – Comunicar imediatamente ao fiscal do contrato qualquer 
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências necessárias. 

  

7.0 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

  

7.1 - A CONTRATANTE obrigar-se-á: 

a) fornecer dados técnicos necessários à execução dos serviços: 

b) solicitar ou autorizar horário especial de trabalho; 

c) verificar se os materiais utilizados na execução dos serviços 
correspondem aos apresentados na proposta da CONTRATADA; 
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d) acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste contrato, através de 
Comissão designada para este fim. 

7.2 – A CONTRATADA obrigar-se-á: 

a) Fornecer todo material e mão-de-obra, discriminados de acordo 
especificações técnicas insertas nos anexos e projetos técnicos dos serviços. 

b) executar os serviços relacionados neste projeto básico e anexos, 
sempre com pessoal qualificado; 

c) arcar com os eventuais prejuízos perante a CONTRATANTE e/ou 
terceiros, causados por seus empregados na execução dos serviços em tela; 

d) prover condições que possibilitem o cumprimento dos serviços a partir 
da data estabelecida em contrato; 

e) providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pela CONTRATANTE na execução dos serviços; 

f) adotar os critérios de segurança da legislação vigente, tanto para seus 
empregados, quanto para a execução dos serviços; 

g) responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais 
como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de 
ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus 
empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços objeto deste Projeto Básico, 
ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 

  

8.0 – SANÇÕES 

  

O contratante que ensejar o retardamento da execução do objeto, não 
mantiver a proposta, atrasar, sem justificativa plausível, a coleta do lixo, conforme 
calendário elaborado pela fiscalização, ou mesmo provocar a descontinuidade na 
prestação dos serviços objeto do presente termo, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e de contratar com a União, sem prejuízo das demais cominações 
legais e das seguintes penalidades: 

I. advertência; 

II. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta. 

III. por atraso no cumprimento do prazo de entrega sem justificativa 
apresentada por escrito e aceita pela Administração: multa de 1% (um por cento) simples 
ao dia, contados em dias corridos, sobre o valor da contratação até o limite de 10 (dez) 
dias de atraso. Após esse limite, o contratante sofrerá, além da multa de mora, a sanção 
descrita no item II. 

IV. Impedimento em contratar com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas pelo prazo de dois anos. 

  

9 - CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 
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9.1 - O pagamento referente as coletas de lixo será efetuado 
mensalmente, e condicionado ao quantitativo de remoções efetivamente realizadas em 
cada mês, remoções estas registradas através de boletins de coleta emitido pela 
contratada devidamente assinado pela contratante, mediante, ordem bancária e depósito 
em conta-corrente, à vista da Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura apresentada pela 
CONTRATADA, devidamente atestada pelo setor responsável pela fiscalização e 
acompanhamento da execução do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a 
partir da data da emissão do referido atesto, sendo efetuada a retenção na fonte dos 
tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e 
fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes. 

  

9.2 - O pagamento referente a locação de 02 (dois) contêiner 
será efetuado mensalmente. 

  

10 – DO CRITÉRIO PARA A AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

  

10.1 – As propostas serão avaliadas com base no menor preço global. 

  

11 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

  

11.1 - O contrato a ser firmado terá início na data de sua assinatura e 
eficácia com a sua publicação no Diário Oficial, com vigência de 12 (doze) meses, 
podendo, no interesse da Administração, ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, 
até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme dispõe o inciso II, do art. 57, da Lei n.º 
8.666/1993; 

  

Maceió, 21 de julho de 2021. 

 
  

 Guilherme Machado Rebelo 

    Chefe de Seção de Gestão de Contratos 
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ANEXO II 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2021 

 

Contrato nº XX/2021 
Processo nº 0005274-06.2021.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E LOCAÇÃO DE 
CONTÊINERES, CELEBRADO COM A EMPRESA 
_________. 
 

   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 -
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, 
inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa 
__________, situada à _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador da C.I nº 
__________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua _______________, 
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de coleta e transporte de lixo e 
locação de contêineres com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e no 
Edital do Pregão Eletrônico n° XX/2021, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 
e 8.666/93, e alterações, como faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), e pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, ficando os 
contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de direito público 
e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 
11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito 
privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

Este contrato tem por objeto a prestação dos serviços de coleta e transporte de lixo 
produzido por este Tribunal e locação de 02 (dois) contêineres de 1,2 m³ (um metro e vinte 
centímetros cúbicos), conforme as exigências contidas neste contrato e no Termo de Referência 
anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2021. 
 
PARAGRAFO ÚNICO - O lixo deverá ser coletado no seguinte endereço: Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377 - Farol, Maceió – AL, CEP: 57051-090. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A execução do serviço deverá obedecer rigorosamente às especificações deste Contrato, 
do Termo de Referência (Anexo I do Edital), bem como às Normas Técnicas da Companhia 
Municipal de Limpeza Urbana e à legislação vigente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá proceder à coleta e ao transporte do lixo, através 
de frota própria, 02 (duas) vezes por semana, de preferência nas terças e sextas-feiras, com 
uma estimativa mensal de 16 remoções/mês, podendo variar para mais ou para menos, 
devendo haver o devido registro destas referidas remoções pela Instituição que está 
contratando. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As remoções serão executadas de acordo com calendário de coleta a 
ser expedido pelo setor de fiscalização da contratante, onde constarão os dias e o quantitativo 
em cada mês, podendo ainda haver modificações no referido calendário. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada deverá fornecer a quantidade de contêineres plásticos ou 
metálicos necessários ao adequado armazenamento do lixo até a coleta, sendo o volume 
estimado em 02 (dois) contêineres de, aproximadamente, 1,2m³. 

PARÁGRAFO QUARTO - A Contratada deverá manter os contêineres em bom estado de 
conservação, limpos, desinfetados e desodorizados e, assim, serem apresentados para a coleta. 

PARÁGRAFO QUINTO - A Contratada deverá efetuar a descarga do lixo extraordinário para um 
aterro sanitário credenciado pela Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente. 

PARÁGRAFO SEXTO - Os funcionários envolvidos na prestação dos serviços deverão estar 
devidamente uniformizados, identificados por crachás, e, se for o caso, utilizar os equipamentos 
de proteção individual adequados. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A Contratada deverá utilizar somente veículos credenciados junto a 
Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, devendo observar, também, as normas e 
regulamentos emanados pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT. 

PARÁGRAFO OITAVO - Durante a execução dos serviços, responde a Contratada pelos danos 
causados por seus empregados ao patrimônio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
ou a terceiros. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
 

Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada, o 
valor mensal de R$ XX (XXXXX), sendo o valor total deste contrato R$ XX (XXXX), considerando 
a vigência contratual de 12 (doze) meses, tudo conforme tabela abaixo: 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõe os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da contratada, como tributos, encargos 
sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 O pagamento referente às coletas de lixo será efetuado mensalmente, e 
condicionado ao quantitativo de remoções efetivamente realizadas em cada mês, remoções estas 
registradas através de boletins de coleta emitido pela Contratada devidamente assinado pela 
Contratante, mediante, ordem bancária e depósito em conta-corrente, à vista da Nota Fiscal ou 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, devidamente atestada pelo setor 
responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, no prazo de 10 
(dez) dias úteis, contados a partir da data da emissão do referido atesto, sendo efetuada a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos 
órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas 
vigentes. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  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% 
  
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
 A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços serão efetuados 
por servidor do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS designado pela Direção-Geral. 
 
PARÁGARAFO PRIMEIRO -  A contratada deverá atender prontamente quaisquer exigências do 
fiscal do contrato inerente ao cumprimento do mesmo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A contratada deverá comunicar imediatamente ao fiscal do contrato 
qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências necessárias. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, relativos ao 
PTRES n° 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)- Natureza da Despesa n° 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissadas pela Nota de 
Empenho n° XX de XXXX de XXXX de 2021, no valor correspondente à R$ XX(XXXX). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de apostilamentos ou termos 
aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer todo material e mão de obra, discriminados de acordo especificações técnicas 
insertas nos anexos e projetos técnicos dos serviços; 

b) Executar os serviços relacionados no Termo de Referência e anexos, sempre com pessoal 
qualificado; 

c) Arcar com os eventuais prejuízos perante a CONTRATANTE e/ou terceiros, causados por seus 
empregados na execução dos serviços em tela; 

d) Prover condições que possibilitem o cumprimento dos serviços a partir da data estabelecida 
em contrato; 

e) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas 
pela CONTRATANTE na execução dos serviços; 

f) Adotar os critérios de segurança da legislação vigente, tanto para seus empregados, quanto 
para a execução dos serviços; 

g) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 
indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no 
desempenho dos serviços objeto deste Edital, ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de 
qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

h) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compromisso assumido, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

i) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-AL, ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o acompanhamento do TRE-AL. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto do 
presente contrato. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de 
direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional 
de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.  

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
    O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 

a) Fornecer dados técnicos necessários à execução dos serviços; 
 
b) Solicitar ou autorizar horário especial de trabalho; 
 
c) Verificar se os materiais utilizados na execução dos serviços correspondem aos 
apresentados na proposta da CONTRATADA; 
 
d) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste contrato, através de Comissão 
designada para este fim. 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

 
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura deste 

contrato, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, 
podendo, no interesse da administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o 
limite de 60 (sessenta) meses, conforme dispõe o inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da 
variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem 
prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os valores 
praticados no mercado. 

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  
 No caso de a licitante CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar 
com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste contrato e das demais cominações legais. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial a CONTRATADA ficará sujeita 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. 

Minuta de edital (0934910)         SEI 0005274-06.2021.6.02.8000 / pg. 81



33 

 

 
 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

33 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente 
com as multas convencionais e de mora, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  A contratada que ensejar o retardamento da execução do objeto, 
não mantiver a proposta, atrasar, sem justificativa plausível, a coleta do lixo, conforme 
calendário elaborado pela fiscalização, ou mesmo provocar a descontinuidade na prestação dos 
serviços objeto do presente contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de 
contratar com a União, sem prejuízo das demais cominações legais e das seguintes 
penalidades: 

a) advertência; 

b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato; 

c) multa de 1% (um por cento) simples ao dia, por atraso no cumprimento do prazo de entrega 
sem justificativa apresentada por escrito e aceita pela Administração, contado em dias 
corridos, sobre o valor da contratação até o limite de 10 (dez) dias de atraso. Após esse limite, 
o contratante sofrerá, além da multa de mora, a sanção descrita na alínea “b”; 

d) Impedimento em contratar com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pelo prazo de dois 
anos. 

 
PARÁGRAFO QUARTO -  As sanções previstas neste edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 

PARÁGRAFO QUINTO -  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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO NONO -  Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 
86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 
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PARÁGRAFO ONZE -  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. 
 
PARÁGRAFO DOZE -  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. 
 
PARÁGRAFO TREZE -  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE -  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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições 
do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO QUINZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial 
da União. 

 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
  
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o 
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos 
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
   Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA 
CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital do 
Pregão Eletrônico n° XX/2021 e às estipulações da proposta de preços da Contratada às fls. XX 
do Processo nº 0005274-06.2021.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DO ANEXO 
  

O termo do ANEXO I do Edital do certame licitatório passará a compor o Anexo 
deste Contrato, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as questões 
originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas 
abaixo: 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 

 
  Pelo TRE/AL  

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 
  Pela Empresa   

Representante da empresa 
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      ANEXO III 

                                                                        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 4306 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de
lixo produzido por este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02
(dois)  contêineres de 1,2 m³, com 02(duas) coletas por semana.
 
Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude da sugestão da SEIC em seu despacho 0929084.
 
Na minuta não constam exigências de qualificação técnica e financeira, em
conformidade com o Termo de Referência. Caso seja julgada pertinente sua
inclusão, solicito a indicação dos termos em que tais exigências deverão ser
incluídas.
 
Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 
1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 7.5 do edital);
2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1);
3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e
10.6).
 
Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui
intervalo mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto
e fechado, entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação
do intervalo.
 
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
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“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
 
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 23/08/2021, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 23/08/2021, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/08/2021, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0934929 e o código CRC F134A043.

0005274-06.2021.6.02.8000 0934929v2

Informação 4306 (0934929)         SEI 0005274-06.2021.6.02.8000 / pg. 87



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

 

DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2021.
Reporto-me à Informação 4306 (doc. 0934929),

acerca da qual nada temos a opor, para submeter os presentes
autos à apreciação da Assessoria Jurídica, para efeito do
disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/08/2021, às 23:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0935114 e o código CRC F1194325.

0005274-06.2021.6.02.8000 0935114v1
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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 : 0005274-06.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO.

 

Parecer nº 1018 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Trata-se de análise de minuta de edital de PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando
à contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de coleta e transporte de lixo produzido por este Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois) contêineres, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração,
por sua Seção de Gestão de Contratos, conforme as especificações
constantes no Termo de Referência 0928543.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
A Seção de Gestão de Contratos providenciou,

primeiramente, a confecção do Termo de Referência 0920135,
objetivando à aa contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de coleta e transporte de lixo produzido por
este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois) 
contêineres de aproximadamente 1,2 m³, com 02(duas) coletas por
semana, com lastro na exigência contida no artigo 3º do Decreto nº
6.221/2002, publicado no Diário do Município de Maceió, que
determina a obrigação do recolhimento dos próprios resíduos
pelos estabelecimentos comerciais e industriais geradores de lixo
sólidos acima de 100 (cem) litros.

 
Nos termos da informação contida no Despacho SEGEC

0920158, a despesa integra o Plano Anual de Contratações
2021, constante do evento SEI nº 0920153.

 
A Seção de Instrução de Contratações recebeu os autos

para realização da pesquisa de preços, apresentando, por meio
do despacho SEIC 0928334, recomendação à unidade demandante
acerca da possibilidade de flexibilização, dentro da disponibilidade de
espaço deste Regional, dos tamanhos dos contêineres que poderiam
ser utilizados pela futura contratada, alterando-se a unidade de
medida para metro cúbico, a fim de ampliar a competição de
mercado.

 
A unidade demandante realizou os ajustes necessários no

documento anteriormene apresentado e juntou novo Termo de
Referência no evento 0928543m nantendo, no entanto a medida
como sendo o metro cúbico.

 
Em trâmite de instrução, a SEIC então, com base nos

parâmetros de pesquisa, apresentou o valor médio da contratação
pretendida, estimado em R$ 18.816,00 (dezoito mil oitocentos e
dezesseis reais), conforme detalhamento em quadro-resumo contido
no Despacho SEIC 0929084, sugerindo, por fim, que a aquisição
fosse realizada por meio de Pregão Eletrônico, com fundamento na
Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, ccom
ampla participação, em razão do perfil das empresas utilizadas para
cômputo do valor estimado da contratação, conforme se observa de
consulta feita no site Simples Nacional - 0929613, (artigo 49 da Lei
Complementar nº 123/2006 e alterações).

 
Consta no evento SEI nº 0931248 a reserva de crédito

com valor suficiente para cobrir a despesa objeto deste
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procedimento.
 
De posse dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou a minuta de edital 0934910, com considerações
diversas no encaminhamento (0934929), inclusive acerca da não
adoção da previsão de exclusividade de participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, com lastro na
informação contida no Despacho SEIC 0929084.

 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica, para

fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único do art. 38 da
Lei n.º 8.666/93  e art. 11 da Resolução TRE-AL nº 15.787/17.

Ressalto, por oportuno, que não consta aprovação formal
quanto ao Termo de Referência 0928543, que fora apresentado a
posteriori, em razão da recomendação da SEIC.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, que foram

verificadas pelas unidades competentes, passaremos a opinar quanto
aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação da

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, que estabelece normas gerais de licitação
e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e
fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios,  abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do
Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal revoga a Lei

nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da data de sua publicação,
conforme segue:

 
Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, na data de publicação desta
Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos
da publicação oficial desta Lei.

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de Licitações

faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo prazo de 2 (dois)
anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata
o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta Lei
ou de acordo com as leis citadas no referido
inciso, e a opção escolhida deverá ser
indicada expressamente no edital ou no
aviso ou instrumento de contratação
direta, vedada a aplicação combinada desta
Lei com as citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste
artigo, se a Administração optar por licitar de
acordo com as leis citadas no inciso
II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato
respectivo será regido pelas regras nelas
previstas durante toda a sua vigência.
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Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de toda

instrução precedente, há que se registrar tal opção na minuta do
edital, como já consta em seu preâmbulo (0934910). 

 
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão, na

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

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da antedita Lei

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

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

Dessa forma, sendo os bens em foco catalogados como
bens 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 não exclusividade de participação para
microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da legislação
de regência.
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5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
Em face do que determina a Portaria Presidência nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos procedimentos de
contratações de bens e serviços no âmbito do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, segue a pertinente lista de verificação, prevista
no Anexo I:

 

Item Questionário
Sim/
Não
N/A

Evento/Observação

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?

SIM 0920158

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 0928543

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

SIM 0928543

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

SIM 0928543

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?

SIM 0928543
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13

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

N/A  

14

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

N/A  

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

N/A  

16

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

N/A  

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

N/A  

18

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

N/A  

19

O Termo de Referência
contempla levantamento de
mercado com análise de outras
soluções de contratação do
serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº
2328/2015

N/A  

20

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

N/A  

21

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

SIM 0928543

22
O Termo de Referência
contempla requisitos de
sustentabilidade?

SIM 0928543

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

NÃO PENDENTE

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços? SIM 0929084

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
0928334
0929084

26
Foi produzida planilha
comparativa com os preços
encontrados?

SIM 0929084

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

SIM 0929084

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?

NÃO 0929084

29

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

SIM 0929084

30

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

N/A  

31

A minuta do edital contém
previsão de cota reservada às
entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de
25%, relativamente ao objeto da
contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48,
inciso III

N/A  

32

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

N/A  

Competitividade

33

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

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

N/A  
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em Acordos e em Convenções
Coletivas de Trabalho).

36

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

SIM 0934910

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

SIM 0934910

38

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

SIM 0934910

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

SIM 0934910

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

SIM 0934910

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

SIM 0934910

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

SIM 0934910

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 0934910

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 0934910

45

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

SIM 0934910

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 0934910

47

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

SIM 0934910

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).

SIM 0934910
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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 0934910

50

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

N/A  

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

SIM 0934910

52

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas que dispõe sobre
margem de preferência foram
observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015.

N/A  

54

Em face do valor estimado do
objeto, foi verificada a
possibilidade de a licitação ser
exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06,
art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e
art. 34 da Lei nº 11.488/07

N/A  

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

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

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

SIM 0931248

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  

 
6. CONCLUSÃO
 
Sem embargo, convém adotar providências necessárias

ao aperfeiçoamento da instrução conforme se sugere adiante:
 
1) retificação do preâmbulo da minuta apresentada para

constar Secretaria de Administração no lugar de Escola Judiciária
Eleitoral;

2) aprovação do Termo de Referência 0928543 pela
autoridade competente;

 
Pelo exposto, atendida as recomendações suso

mencionadas, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de sua
regularidade jurídica, a minuta do edital 0934910, de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando à
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
coleta e transporte de lixo produzido por este Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois) contêineres, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração
deste TRE/AL.

 
À Secretaria de Administração para aperfeiçoamento da

instrução.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 26/08/2021, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 26/08/2021, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0935580 e o código CRC 1E1862F4.

0005274-06.2021.6.02.8000 0935580v13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2021.
Em atenção ao Parecer nº 1018 (doc. 0935580),

ratifico a aprovação do termo de referência (Despacho
GSAD 0920714), na versão ajustada (doc. 0928543), conforme
consta do Despacho SEGEC 0928547).

À SLC, para corrigir a minuta do edital na forma
indicada no item 6 do citado Parecer (subitem 1).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/08/2021, às 01:56, 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
0938143 e o código CRC 88804A48.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  
  

MMIINNUUTTAA  

 
PROCESSO Nº 0005274-06.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                 Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte 
de lixo produzido por este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)  
contêineres, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo produzido por este 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)  contêineres de, 
aproximadamente, 1,2 m³, com 02(duas) coletas por semana, conforme especificações e 
condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 

1.1.1. O lixo deverá ser coletado no seguinte endereço: Avenida Aristeu de Andrade, nº 
377 - Farol, Maceió – AL, CEP: 57051-090. 
 

2 – DA VIGÊNCIA 
 
2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
da União, podendo, no interesse da administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos 
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períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme dispõe o inciso II, do art. 57, da 
Lei nº 8.666/1993. 

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

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

Sistema. 

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: 

3.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

3.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

3.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

3.3.6. 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;  
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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 prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

terceiros. 
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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 REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

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

documentação.  
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6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

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

especificações constantes no Anexo I e I-A;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. 

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item ofertado. 
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8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 
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8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 
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8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

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

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

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

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais estão disponíveis no Anexo 
I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado 
a negociar em busca de preços inferiores. 
 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 
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somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

9.7.              Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
9.8.           Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Declaração de Ciência dos 
Modelos e Condições (Anexo III). 

 
9.9.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 8.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
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existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 
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10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 
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d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes 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;  

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 
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10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 
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habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

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

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

cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b)  a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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11.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  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. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

15.3.  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. 

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

realização do certame. 

15.5.  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. 

15.6. 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. 
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15.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

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

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

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do 
objeto, valor, prazos de pagamento e de entrega em conformidade com este edital.  
 
16.2. A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de 
Empenho respectiva, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento 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.  
 
16.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
16.3 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será 
convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
17.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços serão 
efetuados por servidor do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS designado pela 
Direção-Geral. 
 
17.2. A contratada deverá atender prontamente quaisquer exigências do 
fiscal do contrato inerente ao cumprimento do mesmo. 
 
17.3. A contratada deverá, também, comunicar imediatamente ao fiscal do 
contrato qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências 
necessárias. 

 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do material, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de 
contratar com a União, e será descredenciada no SICAF, ou nos Sistemas de 
Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, 

Minuta retificada (0938237)         SEI 0005274-06.2021.6.02.8000 / pg. 116



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

19 

 

de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e das demais cominações legais.  
 
18.2.  No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, 
garantida a prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções:  

 

a) advertência; 

b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato; 

c) multa de 1% (um por cento) simples ao dia, por atraso no cumprimento do 
prazo de entrega sem justificativa apresentada por escrito e aceita pela 
Administração, contado em dias corridos, sobre o valor da contratação até o 
limite de 10 (dez) dias de atraso. Após esse limite, o contratante sofrerá, além 
da multa de mora, a sanção descrita na alínea “b”; 

d) Impedimento em contratar com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
pelo prazo de dois anos. 

18.3. As multas serão descontadas pelo CONTRATANTE dos pagamentos 
devidos à CONTRATADA e poderão ser aplicadas cumulativamente entre si, bem como 
com as demais sanções previstas neste tópico, podendo ser, inclusive, cobradas 
judicialmente.  

 
18.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa 
licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil, decorrentes das 
infrações cometidas. 
 
18.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos 
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 
 
18.6.          A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
18.7.  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. 

 
18.8.       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. 

 
18.9.  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.  
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18.10.  Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 dias úteis da 
notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

 
18.11.  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. 

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

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

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

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

 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
19- DO PAGAMENTO  

 
19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, e condicionado ao 
quantitativo de remoções efetivamente realizadas em cada mês, remoções estas 
registradas através de boletins de coleta emitido pela contratada devidamente assinado 
pela contratante, mediante, ordem bancária e depósito em conta-corrente, à vista da Nota 
Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, devidamente atestada pelo 
setor responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da emissão do referido atesto, sendo 
efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições 
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e 
instruções normativas vigentes. 
 
19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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19.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
19.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Fornecer dados técnicos necessários à execução dos serviços; 

b) Solicitar ou autorizar horário especial de trabalho; 

c) Verificar se os materiais utilizados na execução dos serviços correspondem 
aos apresentados na proposta da CONTRATADA; 

d) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste contrato, através de 
Comissão designada para este fim. 

 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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22.1. São obrigações da contratada: 
 

a) Fornecer todo material e mão de obra, discriminados de acordo 
especificações técnicas insertas nos anexos e projetos técnicos dos serviços; 

b) Executar os serviços relacionados no Termo de Referência e anexos, 
sempre com pessoal qualificado; 

c) Arcar com os eventuais prejuízos perante a CONTRATANTE e/ou terceiros, 
causados por seus empregados na execução dos serviços em tela; 

d) Prover condições que possibilitem o cumprimento dos serviços a partir da 
data estabelecida em contrato; 

e) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pela CONTRATANTE na execução dos serviços; 

f) Adotar os critérios de segurança da legislação vigente, tanto para seus 
empregados, quanto para a execução dos serviços; 

g) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: 
salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e 
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos 
seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços objeto deste 
Edital, ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo 
empregatício com os mesmos; 

h) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o 
compromisso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;  
 
i) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-AL, 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização 
ou o acompanhamento do TRE-AL. 
 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  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. 

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

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
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interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

23.6. 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. 

23.7.  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. 

23.8. 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. 

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

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

23.10. 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. 
 
23.11. 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. 
 
23.12. 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. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO II – Minuta de contrato; 
ANEXO III – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
 

25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 
 

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

                              TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1 – OBJETO: 

  

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo produzido por este 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)  contêineres de 
aproximadamente 1,2 m³, com 02(duas) coletas por semana. 

  

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

  

No artigo 3º do decreto n.º 6.221, de 06 de fevereiro de 2002, publicado 
no diário do município, determina que os estabelecimentos comerciais e industriais 
geradores de lixo sólidos acima de 100 (cem) litros ficam obrigados a recolherem os 
próprios resíduos. Podendo, para tanto, contratarem serviços de empresas credenciadas 
pela Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de 
Maceió. 

  

3 – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

3.1. A execução do serviço deverá obedecer rigorosamente às 
especificações deste Projeto, bem como às Normas Técnicas da Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana e à legislação vigente. 

3.2. A contratada deverá proceder a coleta e transporte do lixo, através de 
frota própria, 02 (duas) vezes por semana, de preferências nas , terças e sextas-feiras, 
com uma estimativa mensal de 16 remoções/mês, devendo haver o devido registro destas 
referidas remoções pela Instituição que está contratando. 

3.3. As remoções serão executadas de acordo com calendário de coleta a 
ser expedido pelo setor de fiscalização da contratante, onde constará os dias e 
quantitativo em cada mês, podendo ainda haver modificações no referido calendário. 

3.4. A Contratada deverá fornecer a quantidade de contêineres plásticos 
ou metálicos necessários ao adequado armazenamento do lixo até a coleta, sendo o 
volume estimado em 02 (dois) contêiner de aproximadamente 1,2m³. 

3.5. A Contratada deverá manter o contêiner em bom estado de 
conservação, limpos, desinfetados e desodorizados e, assim, serem apresentados para a 
coleta. 

3.6. A Contratada deverá efetuar a descarga do lixo extraordinário para 
um aterro sanitário credenciado pela Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente. 

3.7. Os funcionários envolvidos na prestação dos serviços deverão estar 
devidamente uniformizados, identificados por crachás, e, se for o caso, utilizar os 
equipamentos de proteção individual adequados. 
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3.8. A Contratada deverá utilizar somente veículos credenciados junto a 
Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, devendo observar, também, as 
normas e regulamentos emanados pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito - 
SMTT. 

3.9. Durante a execução dos serviços, responde a Contratada pelos danos 
causados por seus empregados ao patrimônio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS ou a terceiros. 

  

4 – QUALIFICAÇÕES TÉCNICA 

  

4.1 - Pelo menos 01 (um) atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando expressamente que a licitante prestou ou presta 
satisfatoriamente os serviços de remoção de lixo e locação de caçamba estacionária. 

4.2 - Declaração de Autorização Ambiental de Operação, expedida pela 
Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de Maceió. 

  

5 – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

Os serviços descritos no presente Termo de Referência deverão ser 
prestados na Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situada na Avenida Aristeu 
de Andrade, S/N, Farol – Maceió/AL, CEP 57.051-090. 

  

6 – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

6.1 - A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços serão 
efetuados por servidor do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS designado pela 
Direção-Geral. 

6.2 – A contratada deverá atender prontamente quaisquer exigências do 
fiscal do contrato inerente ao cumprimento do mesmo. 

  

6.3 – Comunicar imediatamente ao fiscal do contrato qualquer 
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências necessárias. 

  

7.0 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

  

7.1 - A CONTRATANTE obrigar-se-á: 

a) fornecer dados técnicos necessários à execução dos serviços: 

b) solicitar ou autorizar horário especial de trabalho; 

c) verificar se os materiais utilizados na execução dos serviços 
correspondem aos apresentados na proposta da CONTRATADA; 
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d) acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste contrato, através de 
Comissão designada para este fim. 

7.2 – A CONTRATADA obrigar-se-á: 

a) Fornecer todo material e mão-de-obra, discriminados de acordo 
especificações técnicas insertas nos anexos e projetos técnicos dos serviços. 

b) executar os serviços relacionados neste projeto básico e anexos, 
sempre com pessoal qualificado; 

c) arcar com os eventuais prejuízos perante a CONTRATANTE e/ou 
terceiros, causados por seus empregados na execução dos serviços em tela; 

d) prover condições que possibilitem o cumprimento dos serviços a partir 
da data estabelecida em contrato; 

e) providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pela CONTRATANTE na execução dos serviços; 

f) adotar os critérios de segurança da legislação vigente, tanto para seus 
empregados, quanto para a execução dos serviços; 

g) responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais 
como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de 
ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus 
empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços objeto deste Projeto Básico, 
ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 

  

8.0 – SANÇÕES 

  

O contratante que ensejar o retardamento da execução do objeto, não 
mantiver a proposta, atrasar, sem justificativa plausível, a coleta do lixo, conforme 
calendário elaborado pela fiscalização, ou mesmo provocar a descontinuidade na 
prestação dos serviços objeto do presente termo, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e de contratar com a União, sem prejuízo das demais cominações 
legais e das seguintes penalidades: 

I. advertência; 

II. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta. 

III. por atraso no cumprimento do prazo de entrega sem justificativa 
apresentada por escrito e aceita pela Administração: multa de 1% (um por cento) simples 
ao dia, contados em dias corridos, sobre o valor da contratação até o limite de 10 (dez) 
dias de atraso. Após esse limite, o contratante sofrerá, além da multa de mora, a sanção 
descrita no item II. 

IV. Impedimento em contratar com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas pelo prazo de dois anos. 

  

9 - CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

  

Minuta retificada (0938237)         SEI 0005274-06.2021.6.02.8000 / pg. 124



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

27 

 

9.1 - O pagamento referente as coletas de lixo será efetuado 
mensalmente, e condicionado ao quantitativo de remoções efetivamente realizadas em 
cada mês, remoções estas registradas através de boletins de coleta emitido pela 
contratada devidamente assinado pela contratante, mediante, ordem bancária e depósito 
em conta-corrente, à vista da Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura apresentada pela 
CONTRATADA, devidamente atestada pelo setor responsável pela fiscalização e 
acompanhamento da execução do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a 
partir da data da emissão do referido atesto, sendo efetuada a retenção na fonte dos 
tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e 
fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes. 

  

9.2 - O pagamento referente a locação de 02 (dois) contêiner 
será efetuado mensalmente. 

  

10 – DO CRITÉRIO PARA A AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

  

10.1 – As propostas serão avaliadas com base no menor preço global. 

  

11 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

  

11.1 - O contrato a ser firmado terá início na data de sua assinatura e 
eficácia com a sua publicação no Diário Oficial, com vigência de 12 (doze) meses, 
podendo, no interesse da Administração, ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, 
até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme dispõe o inciso II, do art. 57, da Lei n.º 
8.666/1993; 

  

Maceió, 21 de julho de 2021. 

 
  

 Guilherme Machado Rebelo 

    Chefe de Seção de Gestão de Contratos 
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ANEXO II 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2021 

 

Contrato nº XX/2021 
Processo nº 0005274-06.2021.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E LOCAÇÃO DE 
CONTÊINERES, CELEBRADO COM A EMPRESA 
_________. 
 

   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 -
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, 
inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa 
__________, situada à _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador da C.I nº 
__________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua _______________, 
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de coleta e transporte de lixo e 
locação de contêineres com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e no 
Edital do Pregão Eletrônico n° XX/2021, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 
e 8.666/93, e alterações, como faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), e pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, ficando os 
contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de direito público 
e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 
11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito 
privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

Este contrato tem por objeto a prestação dos serviços de coleta e transporte de lixo 
produzido por este Tribunal e locação de 02 (dois) contêineres de 1,2 m³ (um metro e vinte 
centímetros cúbicos), conforme as exigências contidas neste contrato e no Termo de Referência 
anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2021. 
 
PARAGRAFO ÚNICO - O lixo deverá ser coletado no seguinte endereço: Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377 - Farol, Maceió – AL, CEP: 57051-090. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A execução do serviço deverá obedecer rigorosamente às especificações deste Contrato, 
do Termo de Referência (Anexo I do Edital), bem como às Normas Técnicas da Companhia 
Municipal de Limpeza Urbana e à legislação vigente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá proceder à coleta e ao transporte do lixo, através 
de frota própria, 02 (duas) vezes por semana, de preferência nas terças e sextas-feiras, com 
uma estimativa mensal de 16 remoções/mês, podendo variar para mais ou para menos, 
devendo haver o devido registro destas referidas remoções pela Instituição que está 
contratando. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As remoções serão executadas de acordo com calendário de coleta a 
ser expedido pelo setor de fiscalização da contratante, onde constarão os dias e o quantitativo 
em cada mês, podendo ainda haver modificações no referido calendário. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada deverá fornecer a quantidade de contêineres plásticos ou 
metálicos necessários ao adequado armazenamento do lixo até a coleta, sendo o volume 
estimado em 02 (dois) contêineres de, aproximadamente, 1,2m³. 

PARÁGRAFO QUARTO - A Contratada deverá manter os contêineres em bom estado de 
conservação, limpos, desinfetados e desodorizados e, assim, serem apresentados para a coleta. 

PARÁGRAFO QUINTO - A Contratada deverá efetuar a descarga do lixo extraordinário para um 
aterro sanitário credenciado pela Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente. 

PARÁGRAFO SEXTO - Os funcionários envolvidos na prestação dos serviços deverão estar 
devidamente uniformizados, identificados por crachás, e, se for o caso, utilizar os equipamentos 
de proteção individual adequados. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A Contratada deverá utilizar somente veículos credenciados junto a 
Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, devendo observar, também, as normas e 
regulamentos emanados pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT. 

PARÁGRAFO OITAVO - Durante a execução dos serviços, responde a Contratada pelos danos 
causados por seus empregados ao patrimônio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
ou a terceiros. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
 

Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada, o 
valor mensal de R$ XX (XXXXX), sendo o valor total deste contrato R$ XX (XXXX), considerando 
a vigência contratual de 12 (doze) meses, tudo conforme tabela abaixo: 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõe os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da contratada, como tributos, encargos 
sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 O pagamento referente às coletas de lixo será efetuado mensalmente, e 
condicionado ao quantitativo de remoções efetivamente realizadas em cada mês, remoções estas 
registradas através de boletins de coleta emitido pela Contratada devidamente assinado pela 
Contratante, mediante, ordem bancária e depósito em conta-corrente, à vista da Nota Fiscal ou 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, devidamente atestada pelo setor 
responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, no prazo de 10 
(dez) dias úteis, contados a partir da data da emissão do referido atesto, sendo efetuada a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos 
órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas 
vigentes. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  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% 
  
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
 A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços serão efetuados 
por servidor do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS designado pela Direção-Geral. 
 
PARÁGARAFO PRIMEIRO -  A contratada deverá atender prontamente quaisquer exigências do 
fiscal do contrato inerente ao cumprimento do mesmo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A contratada deverá comunicar imediatamente ao fiscal do contrato 
qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências necessárias. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, relativos ao 
PTRES n° 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)- Natureza da Despesa n° 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissadas pela Nota de 
Empenho n° XX de XXXX de XXXX de 2021, no valor correspondente à R$ XX(XXXX). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de apostilamentos ou termos 
aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer todo material e mão de obra, discriminados de acordo especificações técnicas 
insertas nos anexos e projetos técnicos dos serviços; 

b) Executar os serviços relacionados no Termo de Referência e anexos, sempre com pessoal 
qualificado; 

c) Arcar com os eventuais prejuízos perante a CONTRATANTE e/ou terceiros, causados por seus 
empregados na execução dos serviços em tela; 

d) Prover condições que possibilitem o cumprimento dos serviços a partir da data estabelecida 
em contrato; 

e) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas 
pela CONTRATANTE na execução dos serviços; 

f) Adotar os critérios de segurança da legislação vigente, tanto para seus empregados, quanto 
para a execução dos serviços; 

g) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 
indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no 
desempenho dos serviços objeto deste Edital, ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de 
qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

h) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compromisso assumido, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

i) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-AL, ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o acompanhamento do TRE-AL. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto do 
presente contrato. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de 
direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional 
de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.  

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
    O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 

a) Fornecer dados técnicos necessários à execução dos serviços; 
 
b) Solicitar ou autorizar horário especial de trabalho; 
 
c) Verificar se os materiais utilizados na execução dos serviços correspondem aos 
apresentados na proposta da CONTRATADA; 
 
d) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste contrato, através de Comissão 
designada para este fim. 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

 
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura deste 

contrato, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, 
podendo, no interesse da administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o 
limite de 60 (sessenta) meses, conforme dispõe o inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da 
variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem 
prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os valores 
praticados no mercado. 

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  
 No caso de a licitante CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar 
com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste contrato e das demais cominações legais. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial a CONTRATADA ficará sujeita 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. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente 
com as multas convencionais e de mora, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  A contratada que ensejar o retardamento da execução do objeto, 
não mantiver a proposta, atrasar, sem justificativa plausível, a coleta do lixo, conforme 
calendário elaborado pela fiscalização, ou mesmo provocar a descontinuidade na prestação dos 
serviços objeto do presente contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de 
contratar com a União, sem prejuízo das demais cominações legais e das seguintes 
penalidades: 

a) advertência; 

b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato; 

c) multa de 1% (um por cento) simples ao dia, por atraso no cumprimento do prazo de entrega 
sem justificativa apresentada por escrito e aceita pela Administração, contado em dias 
corridos, sobre o valor da contratação até o limite de 10 (dez) dias de atraso. Após esse limite, 
o contratante sofrerá, além da multa de mora, a sanção descrita na alínea “b”; 

d) Impedimento em contratar com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pelo prazo de dois 
anos. 

 
PARÁGRAFO QUARTO -  As sanções previstas neste edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 

PARÁGRAFO QUINTO -  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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO NONO -  Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 
86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 
 

Minuta retificada (0938237)         SEI 0005274-06.2021.6.02.8000 / pg. 131



34 

 

 
 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

34 

 

PARÁGRAFO ONZE -  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. 
 
PARÁGRAFO DOZE -  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. 
 
PARÁGRAFO TREZE -  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE -  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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições 
do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO QUINZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial 
da União. 

 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
  
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o 
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos 
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
   Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA 
CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital do 
Pregão Eletrônico n° XX/2021 e às estipulações da proposta de preços da Contratada às fls. XX 
do Processo nº 0005274-06.2021.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DO ANEXO 
  

O termo do ANEXO I do Edital do certame licitatório passará a compor o Anexo 
deste Contrato, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as questões 
originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas 
abaixo: 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 

 
  Pelo TRE/AL  

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 
  Pela Empresa   

Representante da empresa 
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      ANEXO III 

                                                                        PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2021.
À AJ-DG, para ciência da retificação efetuada

na minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 31/08/2021, às 10:25, 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
0938238 e o código CRC A32882DA.

0005274-06.2021.6.02.8000 0938238v1
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PROCESSO : 0005274-06.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO.

 

Parecer nº 1047 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
De volta a esta Assessoria os presentes autos eletrônicos,

após os ajustes efetivados pela Seção de Licitações e Contratos, com
a juntada de nova minuta  0938237, retificada conforme orientação
prévia ao final do Parecer nº 1018/2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
(0935580).

 
Por sua vez, o Senhor Secretário de

Administração ratificou a aprovação do termo de referência
(Despacho GSAD 0920714), na versão ajustada (doc. 0928543),
conforme consta do Despacho SEGEC 0928547).

 
Assim, tendo por cumpridas as diligências anteriormente

recomendadas, em complementação ao antedito Parecer, em razão
de sua regularidade jurídica, esta AJ-DG aprova a minuta 0938237 de
edital de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando à contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de coleta e transporte de lixo produzido por este Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois) contêineres, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 31/08/2021, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0938440 e o código CRC 5DCBC984.

0005274-06.2021.6.02.8000 0938440v4
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CONCLUSÃO

Maceió, 31 de agosto de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos eletrônicos, e especialmente o pronunciamento exarado
pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no Parecer AJ-DG nº
1018/2021 (0935580), complementado pelo Parecer AJ-DG nº
1047/2021 (0938440), sanadas todas as diligências apontadas,
aprovando a minuta de edital retificada (0937032), submeto o feito à
superior consideração de Vossa Excelência para a competente
deliberação, com vistas a sugerir a abertura da fase externa do
presente certame, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando à contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de
lixo produzido por este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e
locação de 02 (dois) contêineres, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 31/08/2021, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0938821 e o código CRC 91E1589D.
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PROCESSO : 0005274-06.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Contratação. Empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte
de lixo.

 

Decisão nº 1927 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0938821.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/2002
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 ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, objetivando a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de coleta e transporte de lixo produzido por
este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)
contêineres, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração, por sua Seção de Gestão de Contratos,
conforme as especificações constantes no Termo de
Referência 0928543.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0938237, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer AJ-DG nº 1047/2021 (0938440), em
complemento ao Parecer AJ-DG nº 0935580 e demais medidas de
estilo. 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
01/09/2021, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0938897 e o código CRC 9665C984.

0005274-06.2021.6.02.8000 0938897v4

Decisão 1927 (0938897)         SEI 0005274-06.2021.6.02.8000 / pg. 138



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

 

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2021.
À SLC, para divulgar o aviso do certame, nos

termos autorizados pela Presidência (doc. 0938897).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2021, às 23:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0939678 e o código CRC 736D1A33.

0005274-06.2021.6.02.8000 0939678v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3399//22002211  
  
PROCESSO Nº 0005274-06.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 20 de setembro de 2021 
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 GLOBAL, objetivando 
a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte 
de lixo produzido por este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)  
contêineres, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo produzido por este 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)  contêineres de, 
aproximadamente, 1,2 m³, com 02(duas) coletas por semana, conforme especificações e 
condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 

1.1.1. O lixo deverá ser coletado no seguinte endereço: Avenida Aristeu de Andrade, nº 
377 - Farol, Maceió – AL, CEP: 57051-090. 
 

2 – DA VIGÊNCIA 
 
2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
da União, podendo, no interesse da administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme dispõe o inciso II, do art. 57, da 
Lei nº 8.666/1993. 
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3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

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

Sistema. 

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: 

3.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

3.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

3.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

3.3.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

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

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49;  

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

Edital do PE nº 39/2021 (0940550)         SEI 0005274-06.2021.6.02.8000 / pg. 141



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

3 

 

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 prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
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informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

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

documentação.  

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

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
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6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

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

especificações constantes no Anexo I e I-A;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  
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7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item, 
considerando o prazo de vigência de 12 (doze) meses. 
 

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 
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8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
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8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

Edital do PE nº 39/2021 (0940550)         SEI 0005274-06.2021.6.02.8000 / pg. 147



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

9 

 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

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

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

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

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 18.816,00 (dezoito mil e 
oitocentos e dezesseis reais), que de modo algum, vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  
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9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

9.7.              Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
9.8.           Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Declaração de Ciência dos 
Modelos e Condições (Anexo III). 

 
9.9.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 8.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
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10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
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apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 
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10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes 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;  

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 
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apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

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

cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 
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10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b)  a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
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12.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  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. 

14.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

15.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

15.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 
25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

15.3.  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. 

15.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

15.5.  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. 

15.6. 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. 

15.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

15.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
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16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do 
objeto, valor, prazos de pagamento e de entrega em conformidade com este edital.  
 
16.2. A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de 
Empenho respectiva, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento 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.  
 
16.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
16.3 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será 
convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
17.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços serão 
efetuados por servidor do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS designado pela 
Direção-Geral. 
 
17.2. A contratada deverá atender prontamente quaisquer exigências do 
fiscal do contrato inerente ao cumprimento do mesmo. 
 
17.3. A contratada deverá, também, comunicar imediatamente ao fiscal do 
contrato qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências 
necessárias. 

 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do material, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de 
contratar com a União, e será descredenciada no SICAF, ou nos Sistemas de 
Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e das demais cominações legais.  
 
18.2.  No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, 
garantida a prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções:  

 

a) advertência; 

b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato; 

Edital do PE nº 39/2021 (0940550)         SEI 0005274-06.2021.6.02.8000 / pg. 157



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

19 

 

c) multa de 1% (um por cento) simples ao dia, por atraso no cumprimento do 
prazo de entrega sem justificativa apresentada por escrito e aceita pela 
Administração, contado em dias corridos, sobre o valor da contratação até o 
limite de 10 (dez) dias de atraso. Após esse limite, o contratante sofrerá, além 
da multa de mora, a sanção descrita na alínea “b”; 

d) Impedimento em contratar com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
pelo prazo de dois anos. 

18.3. As multas serão descontadas pelo CONTRATANTE dos pagamentos 
devidos à CONTRATADA e poderão ser aplicadas cumulativamente entre si, bem como 
com as demais sanções previstas neste tópico, podendo ser, inclusive, cobradas 
judicialmente.  

 
18.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa 
licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil, decorrentes das 
infrações cometidas. 
 
18.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos 
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 
 
18.6.          A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
18.7.  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. 

 
18.8.       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. 

 
18.9.  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.  

 
18.10.  Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 dias úteis da 
notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

 
18.11.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios 
de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
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18.12.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
 18.13.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
18.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
18.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
19- DO PAGAMENTO  

 
19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, e condicionado ao 
quantitativo de remoções efetivamente realizadas em cada mês, remoções estas 
registradas através de boletins de coleta emitido pela contratada devidamente assinado 
pela contratante, mediante, ordem bancária e depósito em conta-corrente, à vista da Nota 
Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, devidamente atestada pelo 
setor responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da emissão do referido atesto, sendo 
efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições 
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e 
instruções normativas vigentes. 
 
19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
19.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
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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% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Fornecer dados técnicos necessários à execução dos serviços; 

b) Solicitar ou autorizar horário especial de trabalho; 

c) Verificar se os materiais utilizados na execução dos serviços correspondem 
aos apresentados na proposta da CONTRATADA; 

d) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste contrato, através de 
Comissão designada para este fim. 

 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da contratada: 

 

a) Fornecer todo material e mão de obra, discriminados de acordo 
especificações técnicas insertas nos anexos e projetos técnicos dos serviços; 

b) Executar os serviços relacionados no Termo de Referência e anexos, 
sempre com pessoal qualificado; 

c) Arcar com os eventuais prejuízos perante a CONTRATANTE e/ou terceiros, 
causados por seus empregados na execução dos serviços em tela; 
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d) Prover condições que possibilitem o cumprimento dos serviços a partir da 
data estabelecida em contrato; 

e) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pela CONTRATANTE na execução dos serviços; 

f) Adotar os critérios de segurança da legislação vigente, tanto para seus 
empregados, quanto para a execução dos serviços; 

g) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: 
salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e 
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos 
seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços objeto deste 
Edital, ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo 
empregatício com os mesmos; 

h) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o 
compromisso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;  
 
i) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-AL, 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização 
ou o acompanhamento do TRE-AL. 
 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  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. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  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.  

23.6. 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. 
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23.7.  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. 

23.8. 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. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. 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. 
 
23.11. 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. 
 
23.12. 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. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO II – Minuta de contrato; 
ANEXO III – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
 

25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 03 de setembro de 2021. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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                    ANEXO I 
 

                              TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1 – OBJETO: 

  

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo produzido por este 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)  contêineres de 
aproximadamente 1,2 m³, com 02(duas) coletas por semana. 

  

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

  

No artigo 3º do decreto n.º 6.221, de 06 de fevereiro de 2002, publicado 
no diário do município, determina que os estabelecimentos comerciais e industriais 
geradores de lixo sólidos acima de 100 (cem) litros ficam obrigados a recolherem os 
próprios resíduos. Podendo, para tanto, contratarem serviços de empresas credenciadas 
pela Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de 
Maceió. 

  

3 – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

3.1. A execução do serviço deverá obedecer rigorosamente às 
especificações deste Projeto, bem como às Normas Técnicas da Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana e à legislação vigente. 

3.2. A contratada deverá proceder a coleta e transporte do lixo, através de 
frota própria, 02 (duas) vezes por semana, de preferências nas , terças e sextas-feiras, 
com uma estimativa mensal de 16 remoções/mês, devendo haver o devido registro destas 
referidas remoções pela Instituição que está contratando. 

3.3. As remoções serão executadas de acordo com calendário de coleta a 
ser expedido pelo setor de fiscalização da contratante, onde constará os dias e 
quantitativo em cada mês, podendo ainda haver modificações no referido calendário. 

3.4. A Contratada deverá fornecer a quantidade de contêineres plásticos 
ou metálicos necessários ao adequado armazenamento do lixo até a coleta, sendo o 
volume estimado em 02 (dois) contêiner de aproximadamente 1,2m³. 

3.5. A Contratada deverá manter o contêiner em bom estado de 
conservação, limpos, desinfetados e desodorizados e, assim, serem apresentados para a 
coleta. 

3.6. A Contratada deverá efetuar a descarga do lixo extraordinário para 
um aterro sanitário credenciado pela Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente. 

3.7. Os funcionários envolvidos na prestação dos serviços deverão estar 
devidamente uniformizados, identificados por crachás, e, se for o caso, utilizar os 
equipamentos de proteção individual adequados. 
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3.8. A Contratada deverá utilizar somente veículos credenciados junto a 
Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, devendo observar, também, as 
normas e regulamentos emanados pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito - 
SMTT. 

3.9. Durante a execução dos serviços, responde a Contratada pelos danos 
causados por seus empregados ao patrimônio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS ou a terceiros. 

  

4 – QUALIFICAÇÕES TÉCNICA 

  

4.1 - Pelo menos 01 (um) atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando expressamente que a licitante prestou ou presta 
satisfatoriamente os serviços de remoção de lixo e locação de caçamba estacionária. 

4.2 - Declaração de Autorização Ambiental de Operação, expedida pela 
Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de Maceió. 

  

5 – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

Os serviços descritos no presente Termo de Referência deverão ser 
prestados na Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situada na Avenida Aristeu 
de Andrade, S/N, Farol – Maceió/AL, CEP 57.051-090. 

  

6 – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

6.1 - A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços serão 
efetuados por servidor do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS designado pela 
Direção-Geral. 

6.2 – A contratada deverá atender prontamente quaisquer exigências do 
fiscal do contrato inerente ao cumprimento do mesmo. 

  

6.3 – Comunicar imediatamente ao fiscal do contrato qualquer 
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências necessárias. 

  

7.0 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

  

7.1 - A CONTRATANTE obrigar-se-á: 

a) fornecer dados técnicos necessários à execução dos serviços: 

b) solicitar ou autorizar horário especial de trabalho; 

c) verificar se os materiais utilizados na execução dos serviços 
correspondem aos apresentados na proposta da CONTRATADA; 
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d) acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste contrato, através de 
Comissão designada para este fim. 

7.2 – A CONTRATADA obrigar-se-á: 

a) Fornecer todo material e mão-de-obra, discriminados de acordo 
especificações técnicas insertas nos anexos e projetos técnicos dos serviços. 

b) executar os serviços relacionados neste projeto básico e anexos, 
sempre com pessoal qualificado; 

c) arcar com os eventuais prejuízos perante a CONTRATANTE e/ou 
terceiros, causados por seus empregados na execução dos serviços em tela; 

d) prover condições que possibilitem o cumprimento dos serviços a partir 
da data estabelecida em contrato; 

e) providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pela CONTRATANTE na execução dos serviços; 

f) adotar os critérios de segurança da legislação vigente, tanto para seus 
empregados, quanto para a execução dos serviços; 

g) responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais 
como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de 
ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus 
empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços objeto deste Projeto Básico, 
ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 

  

8.0 – SANÇÕES 

  

O contratante que ensejar o retardamento da execução do objeto, não 
mantiver a proposta, atrasar, sem justificativa plausível, a coleta do lixo, conforme 
calendário elaborado pela fiscalização, ou mesmo provocar a descontinuidade na 
prestação dos serviços objeto do presente termo, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e de contratar com a União, sem prejuízo das demais cominações 
legais e das seguintes penalidades: 

I. advertência; 

II. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta. 

III. por atraso no cumprimento do prazo de entrega sem justificativa 
apresentada por escrito e aceita pela Administração: multa de 1% (um por cento) simples 
ao dia, contados em dias corridos, sobre o valor da contratação até o limite de 10 (dez) 
dias de atraso. Após esse limite, o contratante sofrerá, além da multa de mora, a sanção 
descrita no item II. 

IV. Impedimento em contratar com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas pelo prazo de dois anos. 

  

9 - CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 
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9.1 - O pagamento referente as coletas de lixo será efetuado 
mensalmente, e condicionado ao quantitativo de remoções efetivamente realizadas em 
cada mês, remoções estas registradas através de boletins de coleta emitido pela 
contratada devidamente assinado pela contratante, mediante, ordem bancária e depósito 
em conta-corrente, à vista da Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura apresentada pela 
CONTRATADA, devidamente atestada pelo setor responsável pela fiscalização e 
acompanhamento da execução do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a 
partir da data da emissão do referido atesto, sendo efetuada a retenção na fonte dos 
tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e 
fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes. 

  

9.2 - O pagamento referente a locação de 02 (dois) contêiner 
será efetuado mensalmente. 

  

10 – DO CRITÉRIO PARA A AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

  

10.1 – As propostas serão avaliadas com base no menor preço global. 

  

11 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

  

11.1 - O contrato a ser firmado terá início na data de sua assinatura e 
eficácia com a sua publicação no Diário Oficial, com vigência de 12 (doze) meses, 
podendo, no interesse da Administração, ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, 
até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme dispõe o inciso II, do art. 57, da Lei n.º 
8.666/1993; 

  

Maceió, 21 de julho de 2021. 

 
  

 Guilherme Machado Rebelo 

    Chefe de Seção de Gestão de Contratos 
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ANEXO II 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2021 

 

Contrato nº XX/2021 
Processo nº 0005274-06.2021.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E LOCAÇÃO DE 
CONTÊINERES, CELEBRADO COM A EMPRESA 
_________. 
 

   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 -
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, 
inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa 
__________, situada à _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador da C.I nº 
__________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua _______________, 
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de coleta e transporte de lixo e 
locação de contêineres com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e no 
Edital do Pregão Eletrônico n° 39/2021, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 
e 8.666/93, e alterações, como faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), e pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, ficando os 
contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de direito público 
e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 
11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito 
privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

Este contrato tem por objeto a prestação dos serviços de coleta e transporte de lixo 
produzido por este Tribunal e locação de 02 (dois) contêineres de 1,2 m³ (um metro e vinte 
centímetros cúbicos), conforme as exigências contidas neste contrato e no Termo de Referência 
anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 39/2021. 
 
PARAGRAFO ÚNICO - O lixo deverá ser coletado no seguinte endereço: Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377 - Farol, Maceió – AL, CEP: 57051-090. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A execução do serviço deverá obedecer rigorosamente às especificações deste Contrato, 
do Termo de Referência (Anexo I do Edital), bem como às Normas Técnicas da Companhia 
Municipal de Limpeza Urbana e à legislação vigente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá proceder à coleta e ao transporte do lixo, através 
de frota própria, 02 (duas) vezes por semana, de preferência nas terças e sextas-feiras, com 
uma estimativa mensal de 16 remoções/mês, podendo variar para mais ou para menos, 
devendo haver o devido registro destas referidas remoções pela Instituição que está 
contratando. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As remoções serão executadas de acordo com calendário de coleta a 
ser expedido pelo setor de fiscalização da contratante, onde constarão os dias e o quantitativo 
em cada mês, podendo ainda haver modificações no referido calendário. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada deverá fornecer a quantidade de contêineres plásticos ou 
metálicos necessários ao adequado armazenamento do lixo até a coleta, sendo o volume 
estimado em 02 (dois) contêineres de, aproximadamente, 1,2m³. 

PARÁGRAFO QUARTO - A Contratada deverá manter os contêineres em bom estado de 
conservação, limpos, desinfetados e desodorizados e, assim, serem apresentados para a coleta. 

PARÁGRAFO QUINTO - A Contratada deverá efetuar a descarga do lixo extraordinário para um 
aterro sanitário credenciado pela Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente. 

PARÁGRAFO SEXTO - Os funcionários envolvidos na prestação dos serviços deverão estar 
devidamente uniformizados, identificados por crachás, e, se for o caso, utilizar os equipamentos 
de proteção individual adequados. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A Contratada deverá utilizar somente veículos credenciados junto a 
Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, devendo observar, também, as normas e 
regulamentos emanados pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT. 

PARÁGRAFO OITAVO - Durante a execução dos serviços, responde a Contratada pelos danos 
causados por seus empregados ao patrimônio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
ou a terceiros. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
 

Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada, o 
valor mensal de R$ XX (XXXXX), sendo o valor total deste contrato R$ XX (XXXX), considerando 
a vigência contratual de 12 (doze) meses, tudo conforme tabela abaixo: 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõe os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da contratada, como tributos, encargos 
sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 O pagamento referente às coletas de lixo será efetuado mensalmente, e 
condicionado ao quantitativo de remoções efetivamente realizadas em cada mês, remoções estas 
registradas através de boletins de coleta emitido pela Contratada devidamente assinado pela 
Contratante, mediante, ordem bancária e depósito em conta-corrente, à vista da Nota Fiscal ou 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, devidamente atestada pelo setor 
responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, no prazo de 10 
(dez) dias úteis, contados a partir da data da emissão do referido atesto, sendo efetuada a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos 
órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas 
vigentes. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  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% 
  
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
 A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços serão efetuados 
por servidor do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS designado pela Direção-Geral. 
 
PARÁGARAFO PRIMEIRO -  A contratada deverá atender prontamente quaisquer exigências do 
fiscal do contrato inerente ao cumprimento do mesmo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A contratada deverá comunicar imediatamente ao fiscal do contrato 
qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências necessárias. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, relativos ao 
PTRES n° 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)- Natureza da Despesa n° 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissadas pela Nota de 
Empenho n° XX de XXXX de XXXX de 2021, no valor correspondente à R$ XX(XXXX). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de apostilamentos ou termos 
aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer todo material e mão de obra, discriminados de acordo especificações técnicas 
insertas nos anexos e projetos técnicos dos serviços; 

b) Executar os serviços relacionados no Termo de Referência e anexos, sempre com pessoal 
qualificado; 

c) Arcar com os eventuais prejuízos perante a CONTRATANTE e/ou terceiros, causados por seus 
empregados na execução dos serviços em tela; 

d) Prover condições que possibilitem o cumprimento dos serviços a partir da data estabelecida 
em contrato; 

e) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas 
pela CONTRATANTE na execução dos serviços; 

f) Adotar os critérios de segurança da legislação vigente, tanto para seus empregados, quanto 
para a execução dos serviços; 

g) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 
indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no 
desempenho dos serviços objeto deste Edital, ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de 
qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

h) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compromisso assumido, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

i) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-AL, ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o acompanhamento do TRE-AL. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto do 
presente contrato. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de 
direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional 
de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.  

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
    O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 

a) Fornecer dados técnicos necessários à execução dos serviços; 
 
b) Solicitar ou autorizar horário especial de trabalho; 
 
c) Verificar se os materiais utilizados na execução dos serviços correspondem aos 
apresentados na proposta da CONTRATADA; 
 
d) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste contrato, através de Comissão 
designada para este fim. 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

 
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura deste 

contrato, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, 
podendo, no interesse da administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o 
limite de 60 (sessenta) meses, conforme dispõe o inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da 
variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem 
prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os valores 
praticados no mercado. 

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  
 No caso de a licitante CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar 
com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste contrato e das demais cominações legais. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial a CONTRATADA ficará sujeita 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. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente 
com as multas convencionais e de mora, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  A contratada que ensejar o retardamento da execução do objeto, 
não mantiver a proposta, atrasar, sem justificativa plausível, a coleta do lixo, conforme 
calendário elaborado pela fiscalização, ou mesmo provocar a descontinuidade na prestação dos 
serviços objeto do presente contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de 
contratar com a União, sem prejuízo das demais cominações legais e das seguintes 
penalidades: 

a) advertência; 

b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato; 

c) multa de 1% (um por cento) simples ao dia, por atraso no cumprimento do prazo de entrega 
sem justificativa apresentada por escrito e aceita pela Administração, contado em dias 
corridos, sobre o valor da contratação até o limite de 10 (dez) dias de atraso. Após esse limite, 
o contratante sofrerá, além da multa de mora, a sanção descrita na alínea “b”; 

d) Impedimento em contratar com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pelo prazo de dois 
anos. 

 
PARÁGRAFO QUARTO -  As sanções previstas neste edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 

PARÁGRAFO QUINTO -  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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO NONO -  Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 
86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 
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PARÁGRAFO ONZE -  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. 
 
PARÁGRAFO DOZE -  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. 
 
PARÁGRAFO TREZE -  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE -  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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições 
do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO QUINZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial 
da União. 

 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
  
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o 
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos 
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
   Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA 
CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital do 
Pregão Eletrônico n° 39/2021 e às estipulações da proposta de preços da Contratada às fls. XX 
do Processo nº 0005274-06.2021.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DO ANEXO 
  

O termo do ANEXO I do Edital do certame licitatório passará a compor o Anexo 
deste Contrato, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as questões 
originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas 
abaixo: 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 

 
  Pelo TRE/AL  

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 
  Pela Empresa   

Representante da empresa 
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      ANEXO III 

                                                                        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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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2021.
À AJ-DG, para ciência das complementações

efetuadas no edital antes de sua divulgação.
Informo que houve necessidade de complementar

os subitens 8.5.1 e 9.3.1, que tratam da forma como devem
ser ofertados os lances e do preço máximo dos serviços,
respectivamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 03/09/2021, às 08:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0940551 e o código CRC 31B5FE5C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2021.
Atesto ciência acerca das complementações

efetuadas no edital antes de sua divulgação, conforme
disposto no Despacho SLC 0940551.

 
À SLC, para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 03/09/2021, às 10:25, 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
0940669 e o código CRC BAE3CF14.
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0066009922002211PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3399//22002211  
  
PROCESSO Nº 0005274-06.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 23 de setembro de 2021 
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 GLOBAL, objetivando 
a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte 
de lixo produzido por este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)  
contêineres, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo produzido por este 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)  contêineres de, 
aproximadamente, 1,2 m³, com 02(duas) coletas por semana, conforme especificações e 
condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 

1.1.1. O lixo deverá ser coletado no seguinte endereço: Avenida Aristeu de Andrade, nº 
377 - Farol, Maceió – AL, CEP: 57051-090. 
 

2 – DA VIGÊNCIA 
 
2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
da União, podendo, no interesse da administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme dispõe o inciso II, do art. 57, da 
Lei nº 8.666/1993. 
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3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

 3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao 

Sistema. 

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: 

3.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

3.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

3.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

3.3.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49;  

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
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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 prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

4.2.                 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital 

conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
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informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

5.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
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6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes no Anexo I e I-A;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  
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7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item, 
considerando o prazo de vigência de 12 (doze) meses. 
 

8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 
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8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
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8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

8.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
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documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 18.816,00 (dezoito mil e 
oitocentos e dezesseis reais), que de modo algum, vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  
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9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

9.7.              Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
9.8.           Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Declaração de Ciência dos 
Modelos e Condições (Anexo III). 

 
9.9.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

9.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

9.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 8.24. 

9.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
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10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
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apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 
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10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes 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;  

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 
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apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 
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10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b)  a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
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12.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  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. 

14.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

15.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

15.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 
25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

15.3.  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. 

15.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

15.5.  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. 

15.6. 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. 

15.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

15.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
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16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do 
objeto, valor, prazos de pagamento e de entrega em conformidade com este edital.  
 
16.2. A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de 
Empenho respectiva, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento 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.  
 
16.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
16.3 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será 
convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
17.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços serão 
efetuados por servidor do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS designado pela 
Direção-Geral. 
 
17.2. A contratada deverá atender prontamente quaisquer exigências do 
fiscal do contrato inerente ao cumprimento do mesmo. 
 
17.3. A contratada deverá, também, comunicar imediatamente ao fiscal do 
contrato qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências 
necessárias. 

 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do material, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de 
contratar com a União, e será descredenciada no SICAF, ou nos Sistemas de 
Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e das demais cominações legais.  
 
18.2.  No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, 
garantida a prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções:  

 

a) advertência; 

b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato; 
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c) multa de 1% (um por cento) simples ao dia, por atraso no cumprimento do 
prazo de entrega sem justificativa apresentada por escrito e aceita pela 
Administração, contado em dias corridos, sobre o valor da contratação até o 
limite de 10 (dez) dias de atraso. Após esse limite, o contratante sofrerá, além 
da multa de mora, a sanção descrita na alínea “b”; 

d) Impedimento em contratar com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
pelo prazo de dois anos. 

18.3. As multas serão descontadas pelo CONTRATANTE dos pagamentos 
devidos à CONTRATADA e poderão ser aplicadas cumulativamente entre si, bem como 
com as demais sanções previstas neste tópico, podendo ser, inclusive, cobradas 
judicialmente.  

 
18.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa 
licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil, decorrentes das 
infrações cometidas. 
 
18.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos 
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 
 
18.6.          A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
18.7.  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. 

 
18.8.       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. 

 
18.9.  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.  

 
18.10.  Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 dias úteis da 
notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

 
18.11.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios 
de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
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18.12.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
 18.13.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
18.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
18.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
19- DO PAGAMENTO  

 
19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, e condicionado ao 
quantitativo de remoções efetivamente realizadas em cada mês, remoções estas 
registradas através de boletins de coleta emitido pela contratada devidamente assinado 
pela contratante, mediante, ordem bancária e depósito em conta-corrente, à vista da Nota 
Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, devidamente atestada pelo 
setor responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da emissão do referido atesto, sendo 
efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições 
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e 
instruções normativas vigentes. 
 
19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
19.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
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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% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Fornecer dados técnicos necessários à execução dos serviços; 

b) Solicitar ou autorizar horário especial de trabalho; 

c) Verificar se os materiais utilizados na execução dos serviços correspondem 
aos apresentados na proposta da CONTRATADA; 

d) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste contrato, através de 
Comissão designada para este fim. 

 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da contratada: 

 

a) Fornecer todo material e mão de obra, discriminados de acordo 
especificações técnicas insertas nos anexos e projetos técnicos dos serviços; 

b) Executar os serviços relacionados no Termo de Referência e anexos, 
sempre com pessoal qualificado; 

c) Arcar com os eventuais prejuízos perante a CONTRATANTE e/ou terceiros, 
causados por seus empregados na execução dos serviços em tela; 
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d) Prover condições que possibilitem o cumprimento dos serviços a partir da 
data estabelecida em contrato; 

e) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pela CONTRATANTE na execução dos serviços; 

f) Adotar os critérios de segurança da legislação vigente, tanto para seus 
empregados, quanto para a execução dos serviços; 

g) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: 
salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e 
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos 
seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços objeto deste 
Edital, ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo 
empregatício com os mesmos; 

h) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o 
compromisso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;  
 
i) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-AL, 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização 
ou o acompanhamento do TRE-AL. 
 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  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. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  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.  

23.6. 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. 
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23.7.  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. 

23.8. 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. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. 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. 
 
23.11. 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. 
 
23.12. 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. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO II – Minuta de contrato; 
ANEXO III – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
 

25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 03 de setembro de 2021. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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                    ANEXO I 
 

                              TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1 – OBJETO: 

  

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo produzido por este 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)  contêineres de 
aproximadamente 1,2 m³, com 02(duas) coletas por semana. 

  

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

  

No artigo 3º do decreto n.º 6.221, de 06 de fevereiro de 2002, publicado 
no diário do município, determina que os estabelecimentos comerciais e industriais 
geradores de lixo sólidos acima de 100 (cem) litros ficam obrigados a recolherem os 
próprios resíduos. Podendo, para tanto, contratarem serviços de empresas credenciadas 
pela Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de 
Maceió. 

  

3 – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

3.1. A execução do serviço deverá obedecer rigorosamente às 
especificações deste Projeto, bem como às Normas Técnicas da Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana e à legislação vigente. 

3.2. A contratada deverá proceder a coleta e transporte do lixo, através de 
frota própria, 02 (duas) vezes por semana, de preferências nas , terças e sextas-feiras, 
com uma estimativa mensal de 16 remoções/mês, devendo haver o devido registro destas 
referidas remoções pela Instituição que está contratando. 

3.3. As remoções serão executadas de acordo com calendário de coleta a 
ser expedido pelo setor de fiscalização da contratante, onde constará os dias e 
quantitativo em cada mês, podendo ainda haver modificações no referido calendário. 

3.4. A Contratada deverá fornecer a quantidade de contêineres plásticos 
ou metálicos necessários ao adequado armazenamento do lixo até a coleta, sendo o 
volume estimado em 02 (dois) contêiner de aproximadamente 1,2m³. 

3.5. A Contratada deverá manter o contêiner em bom estado de 
conservação, limpos, desinfetados e desodorizados e, assim, serem apresentados para a 
coleta. 

3.6. A Contratada deverá efetuar a descarga do lixo extraordinário para 
um aterro sanitário credenciado pela Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente. 

3.7. Os funcionários envolvidos na prestação dos serviços deverão estar 
devidamente uniformizados, identificados por crachás, e, se for o caso, utilizar os 
equipamentos de proteção individual adequados. 
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3.8. A Contratada deverá utilizar somente veículos credenciados junto a 
Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, devendo observar, também, as 
normas e regulamentos emanados pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito - 
SMTT. 

3.9. Durante a execução dos serviços, responde a Contratada pelos danos 
causados por seus empregados ao patrimônio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS ou a terceiros. 

  

4 – QUALIFICAÇÕES TÉCNICA 

  

4.1 - Pelo menos 01 (um) atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando expressamente que a licitante prestou ou presta 
satisfatoriamente os serviços de remoção de lixo e locação de caçamba estacionária. 

4.2 - Declaração de Autorização Ambiental de Operação, expedida pela 
Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de Maceió. 

  

5 – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

Os serviços descritos no presente Termo de Referência deverão ser 
prestados na Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situada na Avenida Aristeu 
de Andrade, S/N, Farol – Maceió/AL, CEP 57.051-090. 

  

6 – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

6.1 - A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços serão 
efetuados por servidor do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS designado pela 
Direção-Geral. 

6.2 – A contratada deverá atender prontamente quaisquer exigências do 
fiscal do contrato inerente ao cumprimento do mesmo. 

  

6.3 – Comunicar imediatamente ao fiscal do contrato qualquer 
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências necessárias. 

  

7.0 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

  

7.1 - A CONTRATANTE obrigar-se-á: 

a) fornecer dados técnicos necessários à execução dos serviços: 

b) solicitar ou autorizar horário especial de trabalho; 

c) verificar se os materiais utilizados na execução dos serviços 
correspondem aos apresentados na proposta da CONTRATADA; 
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d) acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste contrato, através de 
Comissão designada para este fim. 

7.2 – A CONTRATADA obrigar-se-á: 

a) Fornecer todo material e mão-de-obra, discriminados de acordo 
especificações técnicas insertas nos anexos e projetos técnicos dos serviços. 

b) executar os serviços relacionados neste projeto básico e anexos, 
sempre com pessoal qualificado; 

c) arcar com os eventuais prejuízos perante a CONTRATANTE e/ou 
terceiros, causados por seus empregados na execução dos serviços em tela; 

d) prover condições que possibilitem o cumprimento dos serviços a partir 
da data estabelecida em contrato; 

e) providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pela CONTRATANTE na execução dos serviços; 

f) adotar os critérios de segurança da legislação vigente, tanto para seus 
empregados, quanto para a execução dos serviços; 

g) responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais 
como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de 
ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus 
empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços objeto deste Projeto Básico, 
ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 

  

8.0 – SANÇÕES 

  

O contratante que ensejar o retardamento da execução do objeto, não 
mantiver a proposta, atrasar, sem justificativa plausível, a coleta do lixo, conforme 
calendário elaborado pela fiscalização, ou mesmo provocar a descontinuidade na 
prestação dos serviços objeto do presente termo, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e de contratar com a União, sem prejuízo das demais cominações 
legais e das seguintes penalidades: 

I. advertência; 

II. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta. 

III. por atraso no cumprimento do prazo de entrega sem justificativa 
apresentada por escrito e aceita pela Administração: multa de 1% (um por cento) simples 
ao dia, contados em dias corridos, sobre o valor da contratação até o limite de 10 (dez) 
dias de atraso. Após esse limite, o contratante sofrerá, além da multa de mora, a sanção 
descrita no item II. 

IV. Impedimento em contratar com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas pelo prazo de dois anos. 

  

9 - CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 
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9.1 - O pagamento referente as coletas de lixo será efetuado 
mensalmente, e condicionado ao quantitativo de remoções efetivamente realizadas em 
cada mês, remoções estas registradas através de boletins de coleta emitido pela 
contratada devidamente assinado pela contratante, mediante, ordem bancária e depósito 
em conta-corrente, à vista da Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura apresentada pela 
CONTRATADA, devidamente atestada pelo setor responsável pela fiscalização e 
acompanhamento da execução do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a 
partir da data da emissão do referido atesto, sendo efetuada a retenção na fonte dos 
tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e 
fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes. 

  

9.2 - O pagamento referente a locação de 02 (dois) contêiner 
será efetuado mensalmente. 

  

10 – DO CRITÉRIO PARA A AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

  

10.1 – As propostas serão avaliadas com base no menor preço global. 

  

11 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

  

11.1 - O contrato a ser firmado terá início na data de sua assinatura e 
eficácia com a sua publicação no Diário Oficial, com vigência de 12 (doze) meses, 
podendo, no interesse da Administração, ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, 
até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme dispõe o inciso II, do art. 57, da Lei n.º 
8.666/1993; 

  

Maceió, 21 de julho de 2021. 

 
  

 Guilherme Machado Rebelo 

    Chefe de Seção de Gestão de Contratos 
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ANEXO II 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2021 

 

Contrato nº XX/2021 
Processo nº 0005274-06.2021.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E LOCAÇÃO DE 
CONTÊINERES, CELEBRADO COM A EMPRESA 
_________. 
 

   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 -
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, 
inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa 
__________, situada à _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador da C.I nº 
__________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua _______________, 
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de coleta e transporte de lixo e 
locação de contêineres com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e no 
Edital do Pregão Eletrônico n° 39/2021, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 
e 8.666/93, e alterações, como faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), e pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, ficando os 
contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de direito público 
e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 
11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito 
privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

Este contrato tem por objeto a prestação dos serviços de coleta e transporte de lixo 
produzido por este Tribunal e locação de 02 (dois) contêineres de 1,2 m³ (um metro e vinte 
centímetros cúbicos), conforme as exigências contidas neste contrato e no Termo de Referência 
anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 39/2021. 
 
PARAGRAFO ÚNICO - O lixo deverá ser coletado no seguinte endereço: Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377 - Farol, Maceió – AL, CEP: 57051-090. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A execução do serviço deverá obedecer rigorosamente às especificações deste Contrato, 
do Termo de Referência (Anexo I do Edital), bem como às Normas Técnicas da Companhia 
Municipal de Limpeza Urbana e à legislação vigente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá proceder à coleta e ao transporte do lixo, através 
de frota própria, 02 (duas) vezes por semana, de preferência nas terças e sextas-feiras, com 
uma estimativa mensal de 16 remoções/mês, podendo variar para mais ou para menos, 
devendo haver o devido registro destas referidas remoções pela Instituição que está 
contratando. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As remoções serão executadas de acordo com calendário de coleta a 
ser expedido pelo setor de fiscalização da contratante, onde constarão os dias e o quantitativo 
em cada mês, podendo ainda haver modificações no referido calendário. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada deverá fornecer a quantidade de contêineres plásticos ou 
metálicos necessários ao adequado armazenamento do lixo até a coleta, sendo o volume 
estimado em 02 (dois) contêineres de, aproximadamente, 1,2m³. 

PARÁGRAFO QUARTO - A Contratada deverá manter os contêineres em bom estado de 
conservação, limpos, desinfetados e desodorizados e, assim, serem apresentados para a coleta. 

PARÁGRAFO QUINTO - A Contratada deverá efetuar a descarga do lixo extraordinário para um 
aterro sanitário credenciado pela Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente. 

PARÁGRAFO SEXTO - Os funcionários envolvidos na prestação dos serviços deverão estar 
devidamente uniformizados, identificados por crachás, e, se for o caso, utilizar os equipamentos 
de proteção individual adequados. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A Contratada deverá utilizar somente veículos credenciados junto a 
Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, devendo observar, também, as normas e 
regulamentos emanados pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT. 

PARÁGRAFO OITAVO - Durante a execução dos serviços, responde a Contratada pelos danos 
causados por seus empregados ao patrimônio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
ou a terceiros. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
 

Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada, o 
valor mensal de R$ XX (XXXXX), sendo o valor total deste contrato R$ XX (XXXX), considerando 
a vigência contratual de 12 (doze) meses, tudo conforme tabela abaixo: 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõe os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da contratada, como tributos, encargos 
sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 O pagamento referente às coletas de lixo será efetuado mensalmente, e 
condicionado ao quantitativo de remoções efetivamente realizadas em cada mês, remoções estas 
registradas através de boletins de coleta emitido pela Contratada devidamente assinado pela 
Contratante, mediante, ordem bancária e depósito em conta-corrente, à vista da Nota Fiscal ou 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, devidamente atestada pelo setor 
responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, no prazo de 10 
(dez) dias úteis, contados a partir da data da emissão do referido atesto, sendo efetuada a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos 
órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas 
vigentes. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  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% 
  
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
 A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços serão efetuados 
por servidor do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS designado pela Direção-Geral. 
 
PARÁGARAFO PRIMEIRO -  A contratada deverá atender prontamente quaisquer exigências do 
fiscal do contrato inerente ao cumprimento do mesmo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A contratada deverá comunicar imediatamente ao fiscal do contrato 
qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências necessárias. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, relativos ao 
PTRES n° 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)- Natureza da Despesa n° 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissadas pela Nota de 
Empenho n° XX de XXXX de XXXX de 2021, no valor correspondente à R$ XX(XXXX). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de apostilamentos ou termos 
aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer todo material e mão de obra, discriminados de acordo especificações técnicas 
insertas nos anexos e projetos técnicos dos serviços; 

b) Executar os serviços relacionados no Termo de Referência e anexos, sempre com pessoal 
qualificado; 

c) Arcar com os eventuais prejuízos perante a CONTRATANTE e/ou terceiros, causados por seus 
empregados na execução dos serviços em tela; 

d) Prover condições que possibilitem o cumprimento dos serviços a partir da data estabelecida 
em contrato; 

e) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas 
pela CONTRATANTE na execução dos serviços; 

f) Adotar os critérios de segurança da legislação vigente, tanto para seus empregados, quanto 
para a execução dos serviços; 

g) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 
indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no 
desempenho dos serviços objeto deste Edital, ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de 
qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

h) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compromisso assumido, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

i) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-AL, ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o acompanhamento do TRE-AL. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto do 
presente contrato. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de 
direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional 
de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.  

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
    O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 

a) Fornecer dados técnicos necessários à execução dos serviços; 
 
b) Solicitar ou autorizar horário especial de trabalho; 
 
c) Verificar se os materiais utilizados na execução dos serviços correspondem aos 
apresentados na proposta da CONTRATADA; 
 
d) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste contrato, através de Comissão 
designada para este fim. 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

 
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura deste 

contrato, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, 
podendo, no interesse da administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o 
limite de 60 (sessenta) meses, conforme dispõe o inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da 
variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem 
prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os valores 
praticados no mercado. 

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  
 No caso de a licitante CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar 
com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste contrato e das demais cominações legais. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial a CONTRATADA ficará sujeita 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. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente 
com as multas convencionais e de mora, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  A contratada que ensejar o retardamento da execução do objeto, 
não mantiver a proposta, atrasar, sem justificativa plausível, a coleta do lixo, conforme 
calendário elaborado pela fiscalização, ou mesmo provocar a descontinuidade na prestação dos 
serviços objeto do presente contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de 
contratar com a União, sem prejuízo das demais cominações legais e das seguintes 
penalidades: 

a) advertência; 

b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato; 

c) multa de 1% (um por cento) simples ao dia, por atraso no cumprimento do prazo de entrega 
sem justificativa apresentada por escrito e aceita pela Administração, contado em dias 
corridos, sobre o valor da contratação até o limite de 10 (dez) dias de atraso. Após esse limite, 
o contratante sofrerá, além da multa de mora, a sanção descrita na alínea “b”; 

d) Impedimento em contratar com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pelo prazo de dois 
anos. 

 
PARÁGRAFO QUARTO -  As sanções previstas neste edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 

PARÁGRAFO QUINTO -  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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO NONO -  Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 
86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 
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PARÁGRAFO ONZE -  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. 
 
PARÁGRAFO DOZE -  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. 
 
PARÁGRAFO TREZE -  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE -  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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições 
do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO QUINZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial 
da União. 

 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
  
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o 
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos 
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
   Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA 
CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital do 
Pregão Eletrônico n° 39/2021 e às estipulações da proposta de preços da Contratada às fls. XX 
do Processo nº 0005274-06.2021.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DO ANEXO 
  

O termo do ANEXO I do Edital do certame licitatório passará a compor o Anexo 
deste Contrato, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as questões 
originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas 
abaixo: 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 

 
  Pelo TRE/AL  

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 
  Pela Empresa   

Representante da empresa 
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      ANEXO III 

                                                                        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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Nº 169, segunda-feira, 6 de setembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2021

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região torna público que, a partir de
08.09.2021 e por 60 (sessenta) meses, ou enquanto perdurar o interesse da Administração,
estará credenciando pessoas jurídicas para prestação de serviços de psicoterapia, com
sessões de atendimento por médico psiquiatra ou psicólogo, aos beneficiários do Programa
de Assistência à Saúde, deste Tribunal, conforme condições estabelecidas no Edital de
Credenciamento nº 01/2021. Edital disponível no sítio www.trf4.jus.br e informações gerais
poderão ser obtidas na Divisão de Licitações e Contratos através dos telefones (51) 3213-
3740 e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

Porto Alegre, 3 de setembro de 2021.
MARCO ANTÔNIO ACOSTA PINTO

Diretor da DLC

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0005274-06.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de coleta e transporte de lixo produzido por este Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois) contêineres de, aproximadamente, 1,2 m³, com
02(duas) coletas por semana, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/09/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00039-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 06/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/09/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 03/09/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2017, para execução indireta de
prestação de serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e G4F SOLUÇÕES CORPO R AT I V A S
LTDA. Objeto: Altera o Contrato para fins de inclusão de Anexo que trata do cumprimento
da Lei nº 13.709/2018. Data de assinatura: 03/09/2021. Signatários: Francisco Valentim
Maia, representante do TRE/AP, e Elmo Toledo Lacerda, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 6490/2021 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 08/2021. Objeto:
Locação de imóvel destinado a abrigar a sede do Cartório Eleitoral da 07ª ZE/AM -
Codajás/AM. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação. Locatário: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. Locador(a): JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO
RODRIGUES. Fundamentação Legal: Lei n. 8.245/91 e Art. 24, inciso X, da Lei n. 8.666/93
e alterações posteriores. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho
02.122.0033.20GP.0013 - Elemento de Despesa - 33.90.36. Prazo de Vigência: 05 (cinco)
meses a contar da data de publicação do extrato do contrato no D.O.U. Preço: R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais) mensal. Data da Assinatura: 02/09/2021. Assinam: Desdor.
WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Locatário, e o Sr. JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO
RODRIGUES, pelo Locador.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0143087-28.2020.6.05.8000. OBJETO: contratação de empresa
especializada na confecção e fornecimento de arranjos florais para os eventos institucionais
do T.R.E-BA. FAVORECIDO: FLORÂNIA FLORES E DECORAÇÕES LTDA. FUNDAMENTO LEGAL:
Art. 24, II, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.30.15. Ação
02.122.0033.20GP.0029. VALOR: R$ 14.550,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos
Vieira, em 30/08/2021.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de registro de preços n.º 54/2021, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa TRE 3 COMERCIO E REPRESENTAÇÃO -
EIRELI, para eventual aquisição de material de consumo médico odontológico.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e
7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 00001459-
17.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA:
03/09/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Zeyner
Ribeiro Santos.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 99. Máscara multiuso Marca / Modelo: TRE / Máscara 360 2,00

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de registro de preços n.º 50/2021, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa CIRÚRGICA BIOMÉDICA - EIRELI, para
eventual aquisição de material de consumo médico odontológico. FUNDAMENTO LEGAL:
Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução
Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 00001459-17.2021.6.05.8000.
VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA: 03/09/2021.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Eduardo Henrique Farias.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 86. Luva para procedimento não cirúrgico Marca / Modelo: Nugard 20 R$ 52,94

. 87. Luva para procedimento não cirúrgico Marca / Modelo: Nugard 20 R$ 52,94

. 88. Luva para procedimento não cirúrgico Marca / Modelo: Nugard 20 R$ 49,15

. 89. Luva para procedimento não cirúrgico Marca / Modelo: Nugard 25 R$ 52,94

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de registro de preços n.º 53/2021, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa NATHALIA RAYANE ALVES MESQUITA
02350083110, para eventual aquisição de material de consumo médico odontológico.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e
7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 00001459-
17.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA:
03/09/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Nathalia
Rayane Alves Mesquita.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 101. Avental hospitalar, tipo: cirúrgico, Marca / Modelo: Inova 3600 R$ 4,10

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 10º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 23/2019 celebrado com a empresa
PROTEMAXI SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI. Objeto: a fim de retificar o item
1.2 do 9º Termo de Apostilamento ao Contrato. Os valores passam a ser os constantes na
Planilha desse apostilamento. Fundamento: consoante a Lei n.º 8.666/93 e Contrato n.º
23/2019 e na autorização do Diretor-Geral, contida no PAD n.º 7.309/2021. Assina, pelo
TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. DATA: 30/08/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º 11.009/2020. Espécie: Contrato n.º 34/2021. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS -
SERPRO. Objeto: é a contratação de serviços de emissão de certificados digitais, dentro

das especificações e normas do ICP-Brasil, que serão prestados nas condições estabelecidas
neste contrato. Fundamento art. 24, inciso XVI do artigo da Lei nº 8.666 de 1993 e
no PAD nº 11.009/2021. Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela
contratada, Jacimar Gomes Ferreira e Breno Felipe Silva Ribeiro. Data: 30/08/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo aplicou à empresa ADSERVICON
ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS & CONTABILIDADE LTDA, CNPJ: 09.489.558/0001-57, por
intermédio de decisão proferida pelo Plenário da Corte no processo administrativo
0002303-80.2021.6.08.8000 em face de recurso administrativo, a penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a União pelo período de 01 (um) mês, com
fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, artigo 49, inciso II do Decreto nº
10.024/2019 e no item XVI, subitens 16.2, alínea "c"c/c 16.11 e 16.11.3 do Edital de Pregão
Eletrônico nº 03/2021, ficando seu representante legal NOTIFICADO.

LETICIA FIGUEIRA WERNECK
Chefe da Seção de Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo termo aditivo ao Contrato nº. 38/2020, referente à prestação de serviços
continuados de limpeza, asseio e conservação das instalações físicas e mobiliárias do
cartório eleitoral de São João dos Patos com o fornecimento de mão-de-obra, materiais e
equipamentos, inclusive epi's. SEI 0008774-21.2020.6.27.8000. Contratante: A União,
representada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Contratada: 3A LOCAÇÃO E
MÃO DE OBRA LTDA EIRELI (CNPJ nº. 08.512.981/0001-68). Objeto do aditivo: Prorrogação
do prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses, com início em 17/09/2021 e
término em 16/09/2022. Data de assinatura do último signatário: 02/09/2021. Signatários:
Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos, Presidente do TRE/MA e o Sr. Daniel Monteiro
Sales, Representante da contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 - UASG 70005

Nº Processo: 0006160-09.2021. Objeto: Prestação de serviços continuados de
gerenciamento de sistema informatizado (on-line) e rede credenciada para aquisição de
combustíveis, lubrificantes e produtos afins e para manutenções preventivas/corretivas
(com fornecimento de peças) e lavagens, destinados a atender à frota de veículos
utilizados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA) e abastecer dois grupos
geradores.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 06/09/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço:
Av. Vitorino Freire S/n, Areinha - São Luis/MA ou
https://www.gov.br/compras/edital/70005-5-00032-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 06/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/09/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O edital poderá ser obtido
também através do e-mail: licitacao@tre-ma.jus.br..

FABIO LEAL BARBOSA
Pregoeiro

(SIASGnet - 02/09/2021) 70005-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE RESCISÃO

Processo nº 0004863-25.2019.6.13.8000; Contrato n° 55/2008; Locadores: Antônio Claret
Mendes e Ana Maria da Silva Mendes; Vigência: a partir de 18/05/2021; Objeto: rescisão
do contrato; Fundamento Legal: Art 79, II, c/c art. 78, XII, da Lei 8666/93 e Parágrafos
Primeiro e Segundo da Cláusula Quatorze do Contrato; Signatários: Maurício Caldas de
Melo - Diretor-Geral pelo TRE-MG e Antônio Claret Mendes e Ana Maria da Silva Mendes
- locadores; Assinatura: 20/08/2021.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo nº 0005358-69.2019.6.13.8000; Espécie: 1º TA ao Termo de Cessão de Uso nº
44/2016; Conveniada: Associação dos Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais; Vigência: 1º/10/2021 a 30/09/2026; Objeto: prorrogação do Termo de
Cessão de Uso nº 44/2016; Fundamento Legal: Art. 116 da Lei nº 8.666/93 e na
Cláusula Quarta do Termo de Cessão nº 44/2016; Signatários: Maurício Caldas de Melo
- Diretor-Geral pelo TRE-MG e Eduardo da Vera Cruz Mattos Diniz e Heloísa Maria
Campos Diniz - Locadores, pela Conveniada; Assinatura: 12/08/2021.

Processo nº 0005238-26.2019.6.13.8000; Espécie: 5º TA ao Contrato nº 98/2010;
Locadores: Paulo de Oliveira Camelo, Patrícia Camello Santos e Maria Teresa de
Oliveira Camelo; Vigência: 01/09/2021 a 31/08/2024; Objeto: prorrogação e alteração
do contrato; Valor: R$ 174.263,02; Classificação:3390.36.15 e 3390.36.17; PT:
02.122.0033.20GP.0031; Fundamento Legal: Art. 3º da Lei 8.245/91 c/c art. 62,§ 3º, I,
da Lei 8.666/93 e Cláusula Segunda do Contrato; art. 61 da Lei 8.666/93; Signatários:
Maurício Caldas de Melo - Diretor-Geral pelo TRE-MG e Paulo de Oliveira Camelo e
outros, pelos locadores; Assinatura: 11/08/2021.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 22/2021

Processo nº TRF2-EOF-2021/0053. Objeto: Contratação de empresa especializada para
recepção e atendimento, com alocação de mão de obra de 07 (sete) recepcionistas, sendo
01 (um) para atuar nas dependências do prédio do Centro Cultural Justiça Federal,
localizado na Av. Rio Branco, 241 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, 05 (cinco) nas dependências
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, localizado na Rua Acre, 80, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, e 01 (um) nas dependências da Rua Visconde de Inhaúma, 68, Centro, Rio de
Janeiro/RJ. O Senhor Pregoeiro decidiu DECLARAR VENCEDORA do pregão em epígrafe a
empresa GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 08/09/2021)
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: LG. Administradora de Serviços EIRELI - ME; Objeto do
7º Termo Aditivo: Revisar o percentual referente ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT) das
planilhas de formação de preços, constantes do item 6.1, que trata do "Preço", e
contemplar a 5ª repactuação; Fundamento Legal: Artigo 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93,
combinado com o artigo 12, incisos I e II, do Decreto nº 9.507/2018; Crédito Orçamentário:
Natureza da Despesa: 3.3.90.37.01; PTR: 168.418 e 168.413; Data da assinatura:
03/09/2021; Proc. n.º TRF2-EOF-2016/00079; Contrato n.º 045/2016.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: VIGFAT Vigilância Patrimonial Ltda.; Objeto do 2º
Termo Aditivo: Excluir o percentual referente ao Aviso Prévio Trabalhado e revisar o
percentual relativo ao Aviso Prévio Indenizado das planilhas de formação de preços,
constantes do item 5.1, que trata do "Preço", contemplando a 1ª repactuação de preços;
Fundamento Legal: Artigo 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93, combinado com o artigo 12,
incisos I e II, do Decreto nº 9.507/2018; Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa:
3.3.90.37.03 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA; PTR: 168.413 - JC e 168418 - CCJF; Data da
assinatura: 30/08/2021; Proc. n.º TRF2-EOF-2019/00441; Contrato n.º 022/2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0012545-41.2020.4.03.8000; Espécie: Termo de Rescisão Unilateral nº
04.009.11.2020, firmado em 03/09/2021, ao Contrato nº 04.009.10.2020; Contratante:
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada:
GUERINI SOPRAN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ nº 24.474.596/0001-20;
Fundamento Legal: art. 79, inciso I da Lei nº 8.666/93; Vigência: rescisão a partir da
assinatura do Termo; Signatário: pelo Contratante, Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo,
Diretor-Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021

PROCESSO SEI Nº 0271239-82.2021.4.03.8000
Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de recuperação estrutural e
pintura dos subsolos do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal - 3ª Região, situado na
Avenida Paulista, 1842 - Bela Vista - São Paulo - SP.
Data e local da abertura (1º Envelope): 27/09/2021, às 14h00, na Auditório do TRF - 3ª
Região, situado na Av. Paulista, nº 1.842, Torre Sul, 25º andar - Bela Vista - São Paulo -
SP.

Obtenção do edital: a partir de 09/09/2021, às 14h00, no endereço eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo -
SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1072/3/4, das 12h00 às

19h00.

São Paulo, 8 de setembro de 2021.
SILVIA DE VIDI

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 086/2021-DEC. CONVENENTES: TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 4ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO - 4ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL,
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA
MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL - AJURIS, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PROCURADORIA REGIONAL
DA REPÚBLICA 4ª REGIÃO, MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - 4ª REGIÃO, ESCOLA SUPERIOR DA
MAGISTRATURA, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS, DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL e JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL. OBJETO: Conjugação de esforços visando à troca de
informações, promoção de ações conjuntas, estímulo, socialização de projetos voltados às
ações socioambientais, tendo por fim alcançar seu público interno e a comunidade em
geral. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 09/09/2021 a
09/09/2026. P.A. 12.1.000052810-8. ASSINATURA: Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle
Pereira, Presidente, em 19/08/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO PRIMEIRO ao Contrato nº 22/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª
Região. CONTRATADA: IVETE FERRONATTO FOLLI. OBJETO: Prorrogação da
vigência do contrato de serviços de lavanderia, por mais 12 meses, a partir de
08/09/2021. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 168396; ND 3390.39 e 2021NE500070.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 6.195,30. PA: 0006236-74.2020.4.04.8000.
ASSINATURA: Antonio Cesar Marques de Matos, Diretor Administrativo em
31/08/2021.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 21/2021

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 21/2021
(Processo Administrativo Virtual nº 0006000-54.2021.4.05.7000) - contratação de empresa
para o fornecimento de materiais de marcenaria para a implantação do Laboratório de
Inovação no Anexo I (ESMAFE) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - restou
deserto.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 08/09/2021) 090031-00001-2021NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 3331-28.2021.4.05. Objeto: Contratação de empresa para elaboração do
laudo de avaliação da capacidade resistente residual do Edifício Ampliação do Edifício Sede
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região para determinação da viabilidade de mudança
de utilização, de escritório para arquivo de processos físicos, relativamente aos parâmetros
técnicos normativos de estabilidade estrutural.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
09/09/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcão,
Bairro do Recife - Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00024-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 09/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 21/09/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste
certame licitatório.Em caso de divergência entre as especificações deste objeto descritas
no Comprasgovernamentais e as especificações técnicas constantes deste Edital,
prevalecerão as últimas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 06/09/2021) 90031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE RETIFICAÇÃO

No Extrato de Inexigibilidade publicado no DOU do dia 08/09/2021, Seção 03,
nº 170, pág. 130, onde se lê: "Extrato de Inexigibilidade de Licitação", leia-se: "Extrato de
Dispensa de Licitação".

Maceió/AL, 8 de setembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 39/2021

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
06/09/2021 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo produzido por este Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois) contêineres de, aproximadamente, 1,2
m³, com 02(duas) coletas por semana, conforme especificações e condições assentadas no
edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 09/09/2021 das 08h00 às
17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377 Farol - MACEIO - AL. Entrega das
Propostas: a partir de 09/09/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 23/09/2021, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIDEC - 08/09/2021) 070011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0005104-34.2021. Objeto: Auisição de material permanente - aparelhos de
telefone celulares, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital. . Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 09/09/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00040-
2021. Entrega das Propostas: a partir de 09/09/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/09/2021 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 06/09/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

P.A. nº 0001207-68.2021.6.03.8000. Termo de Dispensa nº 12/2021. Contratante: Tribunal
Regional Eleitoral do Amapá. Favorecido: Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT.
Objeto: Execução de serviços postais, não compreendidos no monopólio da empresa.
Fundamento Legal: Artigo 24, VIII, da Lei nº 8.666/93. VALOR: R$ 35.997,00 (trinta e cinco
mil e novecentos e noventa e sete reais). Assinatura de ratificação em 08/09/2021 pelo
Contratante, Francisco Valentim Maia, Diretor Geral do TRE/AP.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

P.A. nº 0001207-68.2021.6.03.8000. Termo de Inexigibilidade nº 52/2021.

Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Favorecido: Empresa

Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT. CNPJ: 34.028.316/7624-61. Objeto:

Execução de serviços postais exclusivos. Fundamento Legal: art. 25, caput, da

Lei nº 8.666/93. VALOR: R$ 23.998,00 (vinte e três mil e novecentos e noventa

e oito reais). Assinatura de ratificação em 08/09/2021 pelo Contratante,

Francisco Valentim Maia, Diretor Geral do TREAP.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 09/09/2021, às 17:56, 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
0943328 e o código CRC 2A184DE5.

0005274-06.2021.6.02.8000 0943328v1

Despacho SLC 0943328         SEI 0005274-06.2021.6.02.8000 / pg. 225



Portaria pregoeiros (0948822)         SEI 0005274-06.2021.6.02.8000 / pg. 226



Portaria pregoeiros (0948822)         SEI 0005274-06.2021.6.02.8000 / pg. 227



  

 
 
 

1 de 3 
 

Matriz: Conservita Gestão e Serviços Ambientais Ltda. - CNPJ: 11.874.834/0001-42        
Endereço: Rua Guiomar Soares de Andrade,  nº. 319, Jardim Alvorada, Andradina/SP, CEP 16900-064 
Filial: CNPJ – Filial: 11.874.834/0002-23 - Endereço: Av. Dr. Fernando do Couto Malta, 31-B, Loteamento Acauã, 

Cidade Universitária, Maceió/AL, CEP 57073-030   
Contato: telefone:  *(18) 3722-2223 - E-mail: contato@grupoconservita.com.br 
 

 
 

 PROPOSTA DE PREÇO 
 
Ao 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

06092021PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2021 
PROCESSO Nº 0005274-06.2021.6.02.800 

 
 

Apresentamos e submetemos à apreciação desta Comissão de Licitação a nossa 

proposta de preços relativa ao Edital Pregão com Objeto: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO 

PRODUZIDO POR ESTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS E LOCAÇÃO DE 02 
(DOIS) CONTÊINERES DE, APROXIMADAMENTE, 1,2 M³, COM 02(DUAS) COLETAS POR 
SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ASSENTADAS NESTE EDITAL E 

SEUS ANEXOS. 
 

Razão Social da Licitante: CONSERVITA GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. 
C.N.P.J. n. º: 11.874.834/0001-42 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 170.130.233.116 
Inscrição Municipal: 6347 

NOME DO SÓCIO REPRESENTANTE (CONFORME CONSTA NO CONTRATO SOCIAL/ESTATUTO EM 
VIGOR):  
REGINALDO ROSSI, empresário, casado, RG: 6.857.188 CPF nº 705.176.148-04. 
ENDEREÇO da Empresa e Residência: Rua Guiomar Soares de Andrade, 319, Jardim 
Alvorada, Andradina/SP, CEP 16.900-064 TELEFONE: (18) 3722-2223 e 99600-5253. 

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil, Agência: 0273-9, Conta Corrente: 108.811-4.  
E-MAIL: contato@grupoconservita.com.br 

 
 

 
 

CONDIÇÕES GERAIS 
Em atendimento ao disposto no Edital, após análise do referido instrumento convocatório e 

tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, apresentamos nossa proposta nas condições a seguir: 
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Matriz: Conservita Gestão e Serviços Ambientais Ltda. - CNPJ: 11.874.834/0001-42        
Endereço: Rua Guiomar Soares de Andrade,  nº. 319, Jardim Alvorada, Andradina/SP, CEP 16900-064 
Filial: CNPJ – Filial: 11.874.834/0002-23 - Endereço: Av. Dr. Fernando do Couto Malta, 31-B, Loteamento Acauã, 

Cidade Universitária, Maceió/AL, CEP 57073-030   
Contato: telefone:  *(18) 3722-2223 - E-mail: contato@grupoconservita.com.br 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Marca da proposta: Conservita Gestão Ambiental  

 
Valor do custo total é R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais); 

 
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL 
CONDIÇÕES DE PGTO: CONFORME EDITAL 

 
Proposta válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 

sua apresentação. 
 
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE TOTAL VALOR

1

Serviços de coleta e transporte de lixo 

produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas e locação de 02 (dois) contêineres de, 

aproximadamente, 1,2 m³, com 02(duas) 

coletas por semana, conforme especificações e 

condições assentadas no edital e seus anexos

UNIDADE 1 R$ 18.300,00

R$ 18.300,00

R$ 18.300,00PROPOSTA TOTAL 

VALOR TOTAL =================>
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Matriz: Conservita Gestão e Serviços Ambientais Ltda. - CNPJ: 11.874.834/0001-42        
Endereço: Rua Guiomar Soares de Andrade,  nº. 319, Jardim Alvorada, Andradina/SP, CEP 16900-064 
Filial: CNPJ – Filial: 11.874.834/0002-23 - Endereço: Av. Dr. Fernando do Couto Malta, 31-B, Loteamento Acauã, 

Cidade Universitária, Maceió/AL, CEP 57073-030   
Contato: telefone:  *(18) 3722-2223 - E-mail: contato@grupoconservita.com.br 
 

 
 

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil, Agência: 0273-9, Conta Corrente: 108.811-4.  
E-MAIL: contato@grupoconservita.com.br TELEFONE: (18) 3722-2223 e 99600-5253. 

 

 
Responsável pela assinatura do Contrato: 
Razão Social: CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. 
CNPJ nº: 11.874.834/0001-42 

Nome completo: REGINALDO ROSSI 

Cargo: Sócio administrador 
RG: 6.857.188 CPF nº 705.176.148-04. 

Data de Nascimento: 25/04/1951. 
Endereço residencial completo: Rua Guiomar Soares de Andrade, 319, Jardim Alvorada, 

Andradina/SP, CEP 16.900-064  
Telefone: (18) 3722-2223 e 99600-5253. 
E-mail institucional: contato@grupoconservita.com.br 
E-mail pessoal: mrossi526@hotmail.com  
 
 

- Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, 
bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos 

previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais trabalhistas, tributários, materiais, embalagens, 
fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes 
ou que venham examinarmos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no 

Edital desta Licitação, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo 
discrepância entre quaisquer informações ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes 

de todas as condições que possam de qualquer forma, influir nos custos, assim como qualquer 
despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas 
informações, bem como pelos erros ou omissões, contidas tanto no formulário proposta, como em 

seus anexos. 

 

Ainda, assumimos a responsabilidade integral pela fiel compatibilidade entre os detalhes 

especificados no Edital e o serviço a ser executado e dos demais prazos e condições nele 
estabelecidos. 

ANDRADINA – SP, 23 de setembro de 2021. 

 
 

 
 

 
 

CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. 
CNPJ: 11.874.834/0001-42 

REGINALDO ROSSI 

RG: 6.857.188 e CPF nº 705.176.148-04 
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O Instituto do Meio Ambiente do Estado do Alagoas - IMA/AL  expede a presente Licença de Operação Nº
2021.20011107241.EXP.LON, que renova a LO Nº 2019.1705939562.EXP.LON, com base na Resolução Normativa Nº
10/2018, do Conselho Estadual de Proteção Ambiental - CEPRAM e na Lei 6.787/06, Art. 6, e suas alterações, por meio
da qual autoriza CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA , inscrita no CNPJ Nº 11.874.834/0002-23,
localizada na Avenida Dom Antônio Brandão , Nº 333, Farol, 3° Andar, Sala 301, Maceió/AL, referente a
operação/funcionamento da atividade citada na lei como Empreendimentos Comerciais e de Serviços, no endereço
supracitado.

Esta Licença de Operação é válida até 20 de Janeiro de 2023, e está condicionada ao cumprimento das
condicionantes que constam na(s) seguinte(s) páginas desta licença e nos demais anexos do Processo IMA Nº
2021.06013982998.RLO.IMA (Parecer Técnico IMA/GELIC 55/2021 ).

Esta Licença deverá estar disponível, por ocasião da realização de fiscalizações, bem como, não exime o
interessado de obter outras  autorizações/licenças exigidas em leis e atos normativos, expedidas por outros órgãos.

Nº 2021.20011107241.EXP.LON
VALIDADE: 20/01/2023

Maceió (AL), 20 de Janeiro de 2021

Gustavo Ressurreição Lopes
Diretor Presidente
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Licença de Operação Nº 2021.20011107241.EXP.LON com as seguintes condicionantes:

1. A renovação da Licença de Operação deverá ser solicitada 120 dias antes do seu vencimento conforme a Lei Estadual 6.787/06; - 120
(cento e vinte) dias;

2. Apresentar ao IMA, anualmente, o Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental – RADA. A data para apresentação deverá ser contada
a partir da data de emissão da Licença de Operação; - Apresentar o primeiro RADA, 1 (um) ano após a emissão da licença e o segundo
RADA no pedido de renovação da Licença de Operação. 

3. Cópia da Outorga do Direito de Uso de Recursos Hídricos ou Isenção de Captação, expedida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos – SEMARH; - 90 (noventa) dias após a emissão da Licença Ambiental de Operação.

4. Apresentar, em conjunto com o RADA, Relatórios de execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS; - Anualmente
5. Apresentar atualização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, quando da solicitação da Renovação da Licença de

Operação; - No pedido da Renovação.
6. Apresentar anualmente ao IMA, o inventário de resíduos sólidos, contendo as seguintes informações: a) Relação dos geradores; b)  Volume

coletado; c) Descrição dos resíduos; d) Classificação dos resíduos de acordo com a NBR 10.004/04; e Tipo de armazenamento; f) Relação
dos destinatários; g)  Certificados de destinação ambientalmente correta dos resíduos; h) Licença Ambiental da empresa responsável pela
destinação final; - Anualmente

7. Durante o transporte, os resíduos recicláveis devem estar protegidos de intempéries e devidamente acondicionados para evitar o seu
espalhamento na via pública;

8. Fica terminantemente proibido o transporte e manejo de resíduos CLASSE I - PERIGOSOS;
9. Realizar, periodicamente, a limpeza e manutenção do sistema de esgotamento sanitário (fossa séptica e sumidouro), devendo o resíduo

sólido ou lodo gerado na fossa séptica ser recolhido, tratado e destinado por empresas que possuam regularização ambiental adequada
para tais atividades; - Anualmente, apresentar comprovação em conjunto com o RADA.

10. Apresentar ao IMA/AL, no pedido de Renovação de Licença de Operação, Certificados de Destinação Final – CDF (indicando os respectivos
manifestos de coleta) dos resíduos gerados pela limpeza e manutenção do sistema de esgotamento sanitário; - No pedido de Renovação
da Licença Ambiental de Operação.

11. Esta licença não isenta o interessado da observância das demais legislações aplicáveis ao empreendimento, bem como da obrigação de
providenciar autorizações e/ou licenças necessárias exigidas por demais órgãos competentes;

Gustavo Ressurreição Lopes
Diretor Presidente
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12. Apresentar anualmente Relatório Técnico com evidências do cumprimento das condicionantes acima elencadas, junto ao RADA – Relatório
de Avaliação do Desempenho Ambiental; - Anualmente, em conjunto com o RADA.

13. Mediante decisão motivada o IMA-AL, poderá alterar as condicionantes, recomendações, as medidas de controle e adequação, bem como
suspender ou cancelar esta Licença caso ocorra: a) Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; b) Omissão,
falsa descrição, ou subdimensionamento de informações relevantes, que subsidiaram a expedição da presente licença; c) Superveniência
de graves riscos ambientais.

Gustavo Ressurreição Lopes
Diretor Presidente
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL Nº 666619/2016
Emissão: 03/01/2017

Validade: Indefinida

Chave: 3wZ1Yw2CDw5DadC2Yx1Z

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s)
conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ANDRE GUILHERME COELHO DE ALMEIDA

Registro: 260346448-5

CPF: 198.570.368-80

Endereço: AVENIDA Dom Antônio Brandão, 333, Ed Maceió Work Center, sala301, Farol, MACEIÓ, AL, 57051901

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 03/11/2015

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS DA UNIVERSIDADE DE SAO PA

Data de Formação: 14/03/2003

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: do artigo 03, da Resolucao 262, de 28 de julho de 1979, do CONFEA, circunscritas ao ambito da respectiva modalidade.

Instituição de Ensino: LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SAO PAULO-ESCOLA TECNICA

Data de Formação: 30/12/1992

Empresa Contratada

CONSERVITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa
jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue
no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL JUNTO A EMPRESA INICIOU EM 01/12/2015.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certidões Parciais Vinculadas

Número/Ano Data Cadastro Data Emissão Art(s)

663088/2016 21/06/2016 01/07/2016 AL20160026592

ART(s)

AL20160026592

Certidão nº 666619/2016

13/01/2017, 13:43

Chave de Impressão: 3wZ1Yw2CDw5DadC2Yx1Z

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3wZ1Yw2CDw5DadC2Yx1Z
Impresso em: 13/01/2017 às 13:43:03 por: adapt, ip: 187.11.101.169
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20160026592

SUBSTITUIÇÃO à AL20160026590
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ANDRE GUILHERME COELHO DE ALMEIDA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES RNP: 260346448-5

Empresa contratada: CONSERVITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME Registro: 000049772-0

2. Contratante

Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL CPF/CNPJ: 12.517.793/0001-08

RUA JORGE DE LIMA Nº: 113

Complemento: Bairro: TRAPICHE DA BARRA

Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57010300

País: Brasil

Telefone: Email:

Contrato: 107/2015 Celebrado em: 24/09/2015

Valor: R$ 526.137,60 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Situação: 22/12/2016

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Solicitação de acervo para esta primeira parte do serviço sequenciado na ART do 1º aditivo (AL20160048416).

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL CPF/CNPJ: 12.517.793/0001-08

RUA JORGE DE LIMA Nº: 113

Complemento: Bairro: TRAPICHE DA BARRA

Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57010300

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: 0   Longitude: 0

Data de Início: 23/10/2015 Previsão de término: 23/10/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
SANEAMENTO -> REUSO (RECICLAGEM) -> #1588 - RESÍDUOS DOMICILIARES OU DE
LIMPEZA

3.216.000,00 l

5. Observações

Coleta ,transporte, transbordo e destinação final de resíduos domésticos -classe II , por um período de 12 (doze) meses consecutivos.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ANDRE GUILHERME COELHO DE ALMEIDA - CPF: 198.570.368-80

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS -
UNCISAL - CNPJ: 12.517.793/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 05/01/2016

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: Ay4AZc
Impresso em: 13/01/2017 às 13:43:04 por: adapt, ip: 187.11.101.169
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2021.
Sr. Chefe da Seção de Gestão de Contratos.
 
Reporto-me no presente para solicitar a análise de

conformidade técnica da proposta e documentos apresentados
pelo único licitante classificado no Pregão 39/2021, destaco:

PROPOSTA: 0949004
LICENÇA AMBIENTAL: 0949005
ATESTAO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 0949006
 
Agradeço antecipadamente. 
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 23/09/2021, às 15:35, 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
0949007 e o código CRC 2C840301.

0005274-06.2021.6.02.8000 0949007v1

Despacho PREG 0949007         SEI 0005274-06.2021.6.02.8000 / pg. 237



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0949007, informo que a

empresa CONSERVITA GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS
LTDA cumpriu os requisitos para a habilitação definidos no Edital e
que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências
editalícias.

Ademais, importa destacar que a licitante, atualmente,
presta ao TRE/AL, de forma satisfatória e diligente, o serviço objeto
destes autos através do Contrato nº 29/2016.

Sendo assim, consideramos que não existem razões que
desabonem a proponente.

 
Cordialmente,  

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 23/09/2021, às 16:00, 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
0949018 e o código CRC C0B36FF8.

0005274-06.2021.6.02.8000 0949018v1
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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: 23/09/2021 15:56:16 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: CONSERVITA GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 

CNPJ: 11.874.834/0001-42 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: CONSERVITA GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 11.874.834/0001-42

Certidão nº: 28278143/2021

Expedição: 14/09/2021, às 14:47:06

Validade: 12/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que CONSERVITA GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.874.834/0001-42, 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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 14/09/2021  0051458398 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   1860757  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 13/09/2021,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 CONSERVITA   GESTÃO   E   SERVIÇOS   AMBIENTAIS   LTDA.  ,   CNPJ:   11.874.834/0001-42,   conforme 
 indicação constante do pedido de certidão.*************************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais 
 do Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e 
 às   filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes 
 do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 14 de setembro de 2021. 

                0051458398 
 PEDIDO N°:  
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Matriz: Conservita Gestão e Serviços Ambientais Ltda. - CNPJ: 11.874.834/0001-42        
Endereço: Rua Guiomar Soares de Andrade,  nº. 319, Jardim Alvorada, Andradina/SP, CEP 16900-064 
Filial: CNPJ – Filial: 11.874.834/0002-23 - Endereço: Av. Dr. Fernando do Couto Malta, 31-B, Loteamento Acauã, 

Cidade Universitária, Maceió/AL, CEP 57073-030   
Contato: telefone:  *(18) 3722-2223 - E-mail: contato@grupoconservita.com.br 
 

ANEXO III - PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 
Ao 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
06092021PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2021 

PROCESSO Nº 0005274-06.2021.6.02.800 
 

Razão Social da Licitante: CONSERVITA GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. 
C.N.P.J. n.º: 11.874.834/0001-42 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 170.130.233.116 
Inscrição Municipal: 6347 

NOME DO SÓCIO REPRESENTANTE (CONFORME CONSTA NO CONTRATO SOCIAL/ESTATUTO EM 
VIGOR): REGINALDO ROSSI, empresário, casado, RG: 6.857.188 CPF nº 705.176.148-04. 
ENDEREÇO da Empresa e Residência: Rua Guiomar Soares de Andrade, 319, Jardim 

Alvorada, Andradina/SP, CEP 16.900-064 TELEFONE: (18) 3722-2223 e 99600-5253. 
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil, Agência: 0273-9, Conta Corrente: 108.811-4.  
E-MAIL: contato@grupoconservita.com.br 

 

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil, Agência: 0273-9, Conta Corrente: 108.811-4.  
E-MAIL: contato@grupoconservita.com.br TELEFONE: (18) 3722-2223 e 99600-5253. 

 

Responsável pela assinatura do Contrato: 
Razão Social: CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. 

CNPJ nº: 11.874.834/0001-42 
Nome completo: REGINALDO ROSSI 
Cargo: Sócio administrador 

RG: 6.857.188 CPF nº 705.176.148-04. 
Data de Nascimento: 25/04/1951. 

Endereço residencial completo: Rua Guiomar Soares de Andrade, 319, Jardim Alvorada, 
Andradina/SP, CEP 16.900-064  
Telefone: (18) 3722-2223 e 99600-5253. 

E-mail institucional: contato@grupoconservita.com.br 
E-mail pessoal: mrossi526@hotmail.com  

Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim ( X ) Não 
 

Por ser expressão de verdade, firmo a presente ciente de seus efeitos legais. 

 
ANDRADINA – SP, 23 de Setembro de 2021. 

 

 
 

 
 

CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. 

CNPJ: 11.874.834/0001-42 
REGINALDO ROSSI 

RG: 6.857.188 e CPF nº 705.176.148-04 
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Número da Certidão: CI - 2600128/2021 Válida até: 31/12/2021

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho,

para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos

termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa

jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em

débito com o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito

de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos

responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer

modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social:  CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME

CNPJ: 11.874.834/0001-42

Endereço: Rua GUIOMAR SOARES DE ANDRADE, 319 
JARDIM ALVORADA
16900-064 - Andradina - SP

Número de registro no CREA-SP: 1893334         Data do registro: 01/10/2012

Capital Social:  R$ ********************892.000,00 reais

Observação:

PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE SEU OBJETIVO SOCIAL NA 
MODALIDADE ENGENHARIA CIVIL E AGRONOMIA.
NÃO ESTÁ HABILITADA PARA EXERCER ATIVIDADES NAS MODALIDADES DE ENGENHARIA 
ELÉTRICA, ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA DE 
AGRIMENSURA, GEOLOGIA E MINAS E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Objetivo Social:

1. Coleta de resíduos não perigosos;
2.     Coleta de resíduos perigosos inclusive lixo hospitalar;
3. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
4. Serviços combinados  de gestão e apoio a edifícios tais como jardinagem, zeladoria e serviços de 
acesso;
5. Atividades de limpeza de logradouros e serviços de varrição;
6. Limpeza em prédios comerciais, industriais e públicos e em domicílios;
7. Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais com e sem operador;
8. Poda, plantio, capina, roçada, manutenção, limpeza, jardinagem, varrição em canteiros, ruas, 
praças, avenidas rodovias, estabelecimentos comerciais, industriais e órgãos públicos;
9. Pesquisa de mercado e de opinião pública;

Processo (Sipro):        F-003853/2012 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
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10. Transporte rodoviário municipal escolar com serviço de monitoramento de alunos;
11.    Transporte rodoviário de carga de produtos perigosos e de mudanças, municipal, 
intermunicipal, interestadual, internacional;
12. Serviços de pintura de edifícios;
13. Instalação hidráulica, sanitária e de gás;
14. Serviço de preparação de terreno;
15. Obras de terraplenagem;
16. Serviços de perfuração e sondagens;
17. Preparação de canteiros e limpeza de terreno;
18. Obras de engenharia civil;
19. Serviços de montagens de estruturas metálicas;
20. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas;
21. Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
22. Distribuição de água por caminhões;
23. Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas e para construção civil com e sem operador;
24. Construção, reforma e conservação de calçadas, ruas, avenidas, rodovias, monumentos e 
praças;
25. Locação de automóveis sem condutor;
26. Instalação e manutenção elétrica;
27. Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;
28. Estacionamento de veículos fixo e rotativo incluindo "área e zona azul"
29.   Imunização e controle de pragas.

Responsável(is) Técnico(s):
Nome: ANTONIO JOSE PEREIRA

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Do artigo 5º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP        Número do Registro (CREASP): 0601103512

Registro Nacional: 2614077070

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 24/09/2018

Nome: ANDRE GUILHERME COELHO DE ALMEIDA

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º  da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP        Número do Registro (CREASP): 5060309106

Registro Nacional: 2603464485

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 24/07/2019

Página: 2 de 3

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2600128/2021    Página 2/3

Certidão DOCUMENTOS COMPLEMENTARES HABILITAÇÃO (0949045)         SEI 0005274-06.2021.6.02.8000 / pg. 245



Nome: GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º  da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-MG        Número do Registro (CREASP): 5070055646

Registro Nacional: 1401565425

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 11/08/2021

******************************************************************************

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da

empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer

alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: d3fd3376-c28f-44b3-87ee-47c39bec32f8.

Situação cadastral extraída em 13/08/2021 08:52:38.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UOP ANDRADINA, situada à Avenida: BARÃO DO RIO BRANCO, 435, , 
PARQUE SANTO ANTÔNIO, ANDRADINA-SP, CEP: 16900-070, ou procure a unidade de 
atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 13 de agosto de 2021
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA   COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL 
 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
6347 

SITUAÇÃO 
ATIVA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
170.130.233.116 

 
RAZÃO SOCIAL 
CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME 

CNPJ/CPF 
11.874.834/0001-42 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDÁRIAS 
8130300 - Atividades paisagísticas 
4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
4312600 - Perfurações e sondagens 
4313400 - Obras de terraplenagem 
 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

 
TIPO DA EMPRESA 
Empresa/Contribuinte 

 
LOGRADOURO 

RUA GUIOMAR SOARES DE ANDRADE 
NÚMERO 

319 
COMPLEMENTO 

 
 

CEP 

16900064 
BAIRRO/DISTRITO 

JARDIM ALVORADA 
MUNICÍPIO 

ANDRADINA 
UF 

SP 
 

REGIME 
VARIÁVEL 

DATA DA ABERTURA 
20/05/2010 

 
SÓCIOS 
 
Nome: REGINALDO ROSSI E - Mail: 
Responsável: SIM Data de Entrada: 01/01/1900 Data de Saida: 
 

 

Emitido no dia 23/09/2021 às 10:09:54 (data e hora de Brasília).
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Consulta Pública ao Cadastro ICMS Cadastro de Contribuintes de ICMS -
Cadesp

 

Código de controle da consulta: 999113a8-074b-4203-aeff-ff1c14b9f431

 

Estabelecimento
 

IE: 170.130.233.116

CNPJ: 11.874.834/0001-42

Nome Empresarial: CONSERVITA GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

Nome Fantasia: CONSERVITA GESTAO AMBIENTAL

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

 

Endereço
 

Logradouro: RUA GUIOMAR SOARES DE ANDRADE

Nº: 319 Complemento:

CEP: 16.900-064 Bairro: JARDIM ALVORADA

Município: ANDRADINA UF: SP

 

Informações Complementares
 

Situação Cadastral: Ativo Data da Situação Cadastral: 29/04/2010

Ocorrência Fiscal: Ativa Posto Fiscal: PF-10 - ANDRADINA

Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Atividade Econômica: Coleta de resíduos não-perigosos

 

Informações NF-e
 

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 04/07/2015

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/12/2010

 

Informações CT-e
 

Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 18/07/2014

Modal: Rodoviario

Indicador de Obrigatoriedade de CT-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e: 16/07/2014

Modal: Rodoviario

Indicador de Obrigatoriedade de CT-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e: 02/10/2017

 

 

 

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não
valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem
a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

 

Versão: 4.05.2

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
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Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO

JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e

Inovação

Prefeitura do Município de Andradina Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a
perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e
renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições
supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de
responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período
de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

6. Este documento reflete a situação do licenciamento integrado na data de sua emissão. Para confirmar sua validade consulte o
site: https://www.jucesp.sp.gov.br/VRE/Home.aspx

DADOS DA SOLICITAÇÃO, EMISSÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO DATA DA SOLICITAÇÃO DATA DE EMISSÃO DATA DE VALIDADE

SPM2130033904 20/01/2021 20/01/2021 20/01/2022

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL CNPJ

CONSERVITA GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 11.874.834/0001-42

NATUREZA JURÍDICA Inscrição Municipal

Sociedade Empresária Limitada

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA GUIOMAR SOARES DE ANDRADE, 319

JARDIM ALVORADA, Andradina - SP CEP: 16900064

ÁREA DO ESTABELECIMENTO

ÁREA DO IMÓVEL

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Escritório Administrativo

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DOMUNICÍPIO DE ANDRADINA

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL DATA DE EMISSÃO: 11/01/2021

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 02800102170

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.
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Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO

20/01/2021

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro enquadrar-me na “Isenção Tipo I” do Corpo de Bombeiros, por ser prestador de serviços ou autônomo, e o endereço
fornecido é o de minha residência (unifamiliar ou apartamento em prédio exclusivamente residencial), sendo o estabelecimento
considerado apenas para fins legais e tributários, não sendo exercida qualquer atividade empresarial no local, tais como
fabricação, manutenção, montagem, depósito, venda, atendimento ao cliente, e outros.

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de
informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal,
com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO NÚMERO DE LICENÇA DATA EMISSÃO VALIDADE

ISENTO INEXISTENTE 20/01/2021 INEXISTENTE

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Atividades exercidas no local: 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de
Proteção e Recuperação de Mananciais).

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas
isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de
terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES MANIFESTAÇÕES:

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no
pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração
dessa situação, deverá haver nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

20/01/2021 Atividade auxiliar

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal
e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Andradina

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

20/01/2021 Atividade(s)
Auxiliar(es)

PREFEITURA

DATA EMISSÃO NÚMERO DE LICENÇA VALIDADE

20/01/2021 SPM2130033904 20/01/2022
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Matriz: Conservita Gestão e Serviços Ambientais Ltda. - CNPJ: 11.874.834/0001-42        
Endereço: Rua Guiomar Soares de Andrade,  nº. 319, Jardim Alvorada, Andradina/SP, CEP 16900-064 
Filial: CNPJ – Filial: 11.874.834/0002-23 - Endereço: Av. Dr. Fernando do Couto Malta, 31-B, Loteamento Acauã, 
Cidade Universitária, Maceió/AL, CEP 57073-030   
Contato: telefone:  *(18) 3722-2223 - E-mail: contato@grupoconservita.com.br 
 

DECLARAÇÃO  
Ao 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
06092021PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2021 
PROCESSO Nº 0005274-06.2021.6.02.800 
 
A empresa CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, pessoa Jurídica 
de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº: 11.874.834/0001-42, inscrição estadual 
nº 170.130.233.116 e inscrição municipal nº 6347, com sua matriz sediada na Rua Guiomar 
Soares de Andrade, nº. 319, Jardim Alvorada, Cidade de Andradina/SP e filial Av. Dr. 
Fernando do Couto Malta, 31-B, Loteamento Acauã, Cidade Universitária, Maceió, Email: 
conservita.ambiental@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o(a) 
Sr.(a) REGINALDO ROSSI, empresário, casado, RG: 6.857.188 CPF nº 705.176.148-04,  
DECLARA: 
 

A. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
B. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.; 
C. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
D. 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; 

E. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

F. 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; 

G. Que os serviços sejam prestados 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. 

 
ANDRADINA – SP, 23 de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 

CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. 
CNPJ: 11.874.834/0001-42 

REGINALDO ROSSI 
RG: 6.857.188 e CPF nº 705.176.148-04 

Assinado digitalmente por CONSERVITA GESTAO E 
SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME:
11874834000142
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Andradina, 
OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=29077395000102, 
OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, 
CN=CONSERVITA GESTAO E SERVICOS 
AMBIENTAIS LTDA ME:11874834000142
Razão: Conservita Gestão e Serviços Ambientais Ltda
Localização: Andradina/SP
Data: 2021.09.23 11:13:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

CONSERVITA 
GESTAO E 
SERVICOS 

AMBIENTAIS LTDA 
ME:11874834000142
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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: 11.874.834/0001-42 DUNS®: 900348614
Razão Social: CONSERVITA GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
Nome Fantasia: CONSERVITA GESTAO AMBIENTAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/05/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 25/01/2022
FGTS 10/10/2021
Trabalhista Validade: 25/12/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 05/06/2013 (*)

Receita Municipal Validade: 17/06/2013 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 23/09/2021 15:42 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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CNPJ / IE: 11.874.834/0001-42

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

21090015831-86

02/09/2021 07:50:11

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 11.874.834/0001-42
Razão Social: CONSERVITA GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

Atividade Econômica Principal:

3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Endereço:

RUA GUIOMAR SOARES DE ANDRADE, 319 - JARDIM ALVORADA - Andradina / São
Paulo

Emitido em: 23/09/2021 15:43 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.874.834/0001-42 DUNS®: 900348614
Razão Social: CONSERVITA GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
Nome Fantasia: CONSERVITA GESTAO AMBIENTAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/05/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 170130233116 Inscrição Municipal: 6347
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 1.600.000,00 Data de Abertura da Empresa: 26/04/2010
CNAE Primário: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
CNAE Secundário 1: 3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
CNAE Secundário 2: 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 3: 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E
CNAE Secundário 4: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 5: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
CNAE Secundário 6: 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 7: 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO
CNAE Secundário 8: 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
CNAE Secundário 9: 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
CNAE Secundário 10: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 11: 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO
CNAE Secundário 12: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 13: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 14: 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
CNAE Secundário 15: 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
CNAE Secundário 16: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 17: 4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
CNAE Secundário 18: 5223-1/00 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
CNAE Secundário 19: 5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES
CNAE Secundário 20: 7320-3/00 - PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
CNAE Secundário 21: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Emitido em: 23/09/2021 15:43 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

CNAE Secundário 22: 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
CNAE Secundário 23: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 24: 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 25: 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS,
CNAE Secundário 26: 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
CNAE Secundário 27: 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
CNAE Secundário 28: 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS
CNAE Secundário 29: 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
CNAE Secundário 30: 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO

Dados para Contato
CEP: 16.900-064
Endereço: RUA GUIOMAR SOARES DE ANDRADE, 319 - JARDIM ALVORADA
Município / UF: Andradina / São Paulo
Telefone: (18) 37222223
E-mail: CONTATO@GRUPOCONSERVITA.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro
120.012.948-24CPF:

Nome: MARCIO RICARDO ROSSI
Carteira de Identidade: 276644334 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 05/10/1999 Data de Nascimento: 16/07/1978
E-mail: mrossi526@hotmail.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 705.176.148-04 Participação Societária: 100,00%
Nome: REGINALDO ROSSI
Carteira de Identidade: 6857188 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 11/10/1972 Data de Nascimento: 25/04/1951
Filiação Materna: GENI BIONI ROSSI
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: Órgão Expedidor:
Data de Expedição:

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
CLEUZA AMORIM DOS SANTOS ROSSINome:

031.109.498-81Estrangeiro:

CEP: 16.900-064
Endereço: RUA GUIOMAR SOARES DE ANDRADE, 319 - JARDIM ALVORADA
Município / UF: Andradina / São Paulo
Telefone: (18) 81859827
E-mail: mrossi526@hotmail.com

Emitido em: 23/09/2021 15:43 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 120.012.948-24
Nome: MARCIO RICARDO ROSSI
Carteira de Identidade: 276644334 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 05/10/1999 Data de Nascimento: 16/07/1978
Filiação Materna: CLEUZA AMORIM DOS SANTOS ROSSI
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 16.900-064
Endereço: RUA GUIOMAR SOARES DE ANDRADE, 319 - JARDIM EUROPA
Município / UF: Andradina / São Paulo
Telefone: (18) 96005253 Telefone: (18) 81859827
E-mail: mrossi526@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS

Emitido em: 23/09/2021 15:43 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:37
408259449

Assinado de forma digital por WEBER 
BEZERRA CAVALCANTI:37408259449 
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Assinado de forma digital 
por JOAO HERMINIO DE 
BARROS NETO:30920065 
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37408259449Usuário:

23/09/2021 16:38:21Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

CONSERVITA GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Adimplente11874834
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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4827 - 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  0948822

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA 0949018

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  

ANEXO I TR

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 0949006

LICENÇA AMBIENTAL 0949005

 

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  0949046

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

X  APRESENTADO E ANEXADO NA SESSÃO PELO LICITANTE

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X   

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0949119

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0949052

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de

Informação 4827 (0949127)         SEI 0005274-06.2021.6.02.8000 / pg. 281



18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X

CERTIDÕES CONJUTAS E DOC ANEXO CERTIDÃO
TRABALHISTA, TCU, CNJ, PORTAL TRANSPARÊNCIA, 
NEGATIVA FALÊNCIA CONCORDATA: 0949042

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

 X  

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0949117

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO
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VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0949126

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: 0949004

Docs. complementares apresentados pelo licitante: 0949045

Resultado Fornecedor - 0949122

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 23/09/2021, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949127 e o código CRC F94CFA4F.

0005274-06.2021.6.02.8000 0949127v4
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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 : 0005274-06.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1161 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 39/2021, objetivando a
contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de coleta e transporte de lixo produzido por este
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)
contêineres, conforme termo de referência (0920135),
aprovado pelo Senhor Secretário de Administração (0920714).

 
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 SEI nº 0904770.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica 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

Comprasnet -
 0941664
DOU - 0941665
Portal - 0943327

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

Comprasnet -
 0941664
DOU - 0941665
Portal - 0943327
 

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

Publicação em:
03/09/2021
(Comprasnet)
06/09/2021 (DOU)
09/09/2021 (Portal)
Ata Pregão
39/2021 (0949117)
- 23/09/2021

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 Ata Pregão 39/2021
(0949117)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM
Termo de
Adjudicação -
 0949126

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

SIM
Termo Resultado
por fornecedor -
 0949122

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
Conforme contido
na Informação
4827 - 0949127

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
 0949127

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM 0949004 e 0949005

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM 0949018

11 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

TCU: 0949042
CADIN: 0949119
 

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 3069 -
 0904770

 
Ao exposto, 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 39/2021, que visa
o contratação de empresa especializada para prestação de
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serviços de coleta e transporte de lixo produzido por este
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)
contêineres, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (0949122), tendo como licitante vencedor do item
1 a Empresa CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
11.874.834/0001-42, pelo melhor lance negociado no valor
total de R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais).

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 23/09/2021, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949160 e o código CRC 049FDF65.

0005274-06.2021.6.02.8000 0949160v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 24 de setembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº 39/2021, objetivando a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
coleta e transporte de lixo produzido por esta Especializada e locação
de 02 (dois) contêineres, conforme Termo de Referência (0920135),
aprovado pelo Senhor Secretário de Administração, por meio do
Despacho GSAD 0920714.

 
Nesta senda, por conduto do Parecer AJ-DG nº 1061/2021

(0949160), a Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral concluiu 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 39/2021,
conforme relatório Resultado por Fornecedor (0949122), tendo como
licitante vencedor do item 1 a Empresa CONSERVITA GESTÃO E
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
11.874.834/0001-42, pelo melhor lance negociado no valor total
de R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais).

 
Dessa forma, tendo em vista a regularidade de todos os

atos procedimentais realizados no presente certame licitatório e o
pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes autos eletrônicos
conclusos a Vossa Excelência, para os fins do disposto no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 5.450/2005.
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 24/09/2021, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949361 e o código CRC 6DA4398E.
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PROCESSO : 0005274-06.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEGEC

ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico nº 39/2021. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e
transporte de lixo.

 

Decisão nº 2201 / 2021 - 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 1161/2021 (0949160), atestando a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 39/2021, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de coleta e transporte de lixo produzido por este Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)
contêineres, conforme termo de referência (0920135), elaborado pela
SEGEC e aprovado pelo Senhor Secretário de Administração por
meio do Despacho GSAD 0920714, adjudicado ao licitante
vencedor do item 1, a Empresa CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.874.834/0001-42,
pelo melhor lance negociado no valor total de R$ 18.300,00
(dezoito mil e trezentos reais), conforme relatório Resultado por
Fornecedor (0949122), de acordo com a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico (0949117), mais o Termo de Adjudicação (0949126).

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
dapresente Decisão.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
28/09/2021, às 19:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0951085 e o código CRC B88C0BA9.

0005274-06.2021.6.02.8000 0951085v3

Decisão 2201 (0951085)         SEI 0005274-06.2021.6.02.8000 / pg. 288



Termo de Homologação. PE nº 39/2021 (0951147)         SEI 0005274-06.2021.6.02.8000 / pg. 289



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2021.

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Em atendimento a Decisão 2201, 0951085, da

Presidência deste Regional, encaminho os presentes autos
para que se proceda a devida publicação e demais
providências necessárias.

 
Concomitantemente à SGO para a emissão da

respectiva nota de empenho.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/09/2021, às 19:48, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0951148 e o código CRC 4523559C.
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CONSERVITA GESTAO E SERVIAOS AMBIENTAIS LTDA.rtf
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13877084 Extrato do 1A Termo Aditivo ao Contrato nA 19-2020
(CORREIOS).rtf

ea9f2e0c7ca4b52a
119d32483b92a18f 3,00 R$

99,12

TOTAL DO OFICIO 8,00 R$
264,32

Comprovante envio de aviso homologação publicação DOU (0951572)         SEI 0005274-06.2021.6.02.8000 / pg. 291



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 05302021093000174

174

Nº 186, quinta-feira, 30 de setembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 22/2021

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 22/2021
(Processo Administrativo SEI nº 0003771-24.2021.4.05.7000) - contratação de empresa
especializada para o fornecimento e instalação de cortinas tipo Rolô, para os gabinetes e
demais unidades administrativas do Edifício Sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
- foi adjudicado e homologado em favor da empresa DECORINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EIRELI (CNPJ nº 03.884.308/0001-35), com o preço global de R$ 168.334,22 (cento e
sessenta eoito mil e trezentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos).

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 29/09/2021) 090031-00001-2021NE099999

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°22/2021. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: ZÊNITE INFORMAÇÃO
E CONSULTORIA S/A. CNPJ n°86.781.069/0001-15. Objeto: Serviços de consultoria técnica,
por meio das ferramentas Zênite Fácil e Orientação por Escrito em Licitações e Contratos,
para auxiliar as contratações públicas efetuadas no âmbito da Justiça Federal da 5ªRegião.
PAV n°0006764-40.2021.4.05.7000-TRF5ªR. Fundamento Legal: art. 25, inc. II, c/c o art. 13,
inc. III, e ainda, o art. 26, II, III, da Lei 8.666/1993 e alterações posteriores. Valor: R$
27.355,00 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais). Recursos Orçamentários:
PTRES n°168455; ED n°339035; NE n°505/2021 de 20/09/2021, na modalidade ordinário,
no valor de 27.355,00 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais). Vigência: 12
(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Assinatura: 27/09/2021.
Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªRegião e Hilda
Victoria Dernys Carrasco Chiaretto representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 9/2013

Nº Processo: 0000813-86.2015.6.24.8000. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
ACRE. Contratado: 63.600.449/0001-00 - ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS E
LIMPEZA E CONSE. Objeto: Rescisão amigável do contrato nº 09/2013, em razão da
devolução das chaves do imóvel localizado na avenida antônio da rocha viana, n. 1.389,
bairro isaura parente, rio branco - ac. Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 -
Inciso: X. Data de Rescisão: 30/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 29/09/2021).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2020; Processo SEI nº 0004585-
59.2021.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do
contrato; Partes: União, através do TRE/AL, CNPJ/MF nº 06.015.041/0001-38 e a EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ/MF nº 34.028.316/0004-56; Objeto:
prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses, a partir de
09/10/2021, valor total R$ 219.776,94, sendo R$ 78.000,00 em Despesas Ordinárias e R$
141.776,94, em Pleitos Eleitorais. Assinatura: 27/09/2021.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2021

Processo Administrativo SEI nº 0005274-06.2021.6.02.8000
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 28/09/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 39/2021, que tem por objeto a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de
lixo produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)
contêineres, conforme termo de referência, adjudicado à empresa CONSERVITA GESTÃO E
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.874.834/0001-42, no valor total
de R$ 18.300,00, tudo com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº
10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 29 de setembro de 2021.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Substituta

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021

Processo Administrativo SEI nº 0000575-69.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 27/09/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 37/2021, que tem por objeto a
aquisição de material permanente - condicionadores de ar, a fim de atender a demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, adjudicado às empresas: a)FUTURA CLIMATIZAÇÃO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.430.226/0005-17,
vencedora dos itens 1 e 2, pelo melhor lance no valor total para os dois itens de R$ 20.635,00
(vinte mil, seiscentos e trinta e cinco reais); e b) GENIRA DE QUEIROZ REGO, inscrita no CNPJ
nº 37.430.723/0001-30, vencedora dos itens 6 e 7, pelo valor total de R$ 27.896,00 (vinte e
sete mil, oitocentos e noventa e seis reais), ressaltando-se que os itens 3, 4, 5, 8, 9 e 10
foram cancelados pelo Pregoeiro na fase de Julgamento, tudo com arrimo no art. 4º, XXII, da
Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 29 de setembro de 2021.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe Substituta da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0005632-68.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada visando à
cobertura securitária de veículo tipo ônibus, customizado para funcionar como cartório
itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal, de acordo com as
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
30/09/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -
Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00050-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 30/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 18/10/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos em Substituição

(SIASGnet - 29/09/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2021NE000823, emitida em 23/09/2021. FAVORECIDO:MARZO
VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE. OBJETO: Aquisição de MOBILIARIO
CERTIFICADO, VALOR: R$ 23.633,74. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 11/2021, ARP
nº 40/2021 e Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento
4.4.90.52.42; Ação 02.122.0033.20GP.0029, PROCESSO nº 0012371732021605800 .

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021

Processo n.º8521/2021. Objeto: visando à aquisição e instalação de climatizadores de
precisão para o DATA CENTER da Nova Sede do TRE, conforme as especificações e
justificativas do Termo de Referência constante no Edital do Pregão Eletrônico N.º 45/2021.
O objeto foi adjudicado à empresa COLDAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE AR
CONDICIONADO LTDA, CNPJ: 09.218.036/0001-10. Valor Total: R$ 542.200,00. Homologado
por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data: 24/09/2021

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 164/2021. PA SEI nº 0007615-55.2021.6.07.8100. Contratada:
Hexagon Assessoria e Consultoria em Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Ltda. (CNPJ: 07.305-943/0001-71); Objeto: Contratação do curso online "Aposentadorias e
Pensões no Serviço Público - A Nova Previdência - EC n.º 103/2019"; Valor: R$ 19.900,00;
Fundamento Legal: artigo 25, inciso II, c/c artigo 13, inciso VI, da Lei nº. 8.666/93; Data e
assinaturas: 24/09/2021; Sr. Guilherme Valadares Vasconcelos, Diretor-Geral do TRE/DF e
Sr. Wesley Nogueira Amaral.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021 - UASG 70015

Nº Processo: 34894120216088000. Objeto: Contratação de prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva em sistema de sonorização.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 30/09/2021 das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Joao Batista Parra, 575, Praia do
Sua, Praia do Suá - Vitória/ES ou https://www.gov.br/compras/edital/70015-5-00033-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 30/09/2021 às 12h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 21/10/2021 às 13h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do serviço constante
no código SIASG (CATSER) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição
deste último..

ALOYSIO GABRIEL MATTOS
Chefe da Seção de Licitação

(SIASGnet - 29/09/2021) 70015-00001-2021NE000156

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 - UASG 70015

Nº Processo: 34937820216088000. Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de
emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional para o
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 30/09/2021
das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Joao Batista Parra, 575, Praia do Sua, Praia do Suá -
Vitória/ES ou https://www.gov.br/compras/edital/70015-5-00032-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 30/09/2021 às 12h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 21/10/2021 às 13h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais:
Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do serviço constante no
código SIASG (CATSER) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste
último..

ALOYSIO GABRIEL MATTOS
Chefe da Seção de Licitação

(SIASGnet - 29/09/2021) 70015-00001-2021NE000156

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 - UASG 70015

Nº Processo: 23055020216088000. Objeto: Fornecimento de telhas metálicas e parafusos
para reforma do telhado do Cartório da 06ª Zona Eleitoral - Colatina/ES.. Total de Itens
Licitados: 7. Edital: 30/09/2021 das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Joao Batista Parra, 575,
Praia do Sua, Praia do Suá - Vitória/ES ou https://www.gov.br/compras/edital/70015-5-
00034-2021. Entrega das Propostas: a partir de 30/09/2021 às 12h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/10/2021 às 13h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre
a descrição do produto constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo de Referência
(Anexo I), prevalecerá a descrição deste último..

ALOYSIO GABRIEL MATTOS
Chefe da Seção de Licitação

(SIASGnet - 29/09/2021) 70015-00001-2021NE000156

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 070023 - TRE/GO

Número do Contrato: 1/2021.
Nº Processo: 21.0.000006585-1.
Pregão. Nº 48/2020. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS.
Contratado: 22.463.530/0001-09 - JDR SERVICES LTDA. Objeto: Prorrogar
vigência do contrato TRE-GO n° 1/2021, bem como alterar o valor contratual
em consequência da sua prorrogação por 24 (vinte e quatro) meses. Vigência:
26/01/2022 a 26/01/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.019.997,84.
Data de Assinatura: 29/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 29/09/2021).
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