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

 

Memorando nº 429 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Maceió, 04 de maio de 2020.

Para: Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP.
Assunto: Termo de Referência. Aquisição. Balança de bancada
mecânica. Demanda ordinária.

 

Senhora Coordenadora,
Em razão de deliberação da SAD no evento SEI

0672781, esta Seção de Patrimônio elaborou a MINUTA de Termo de
Referência 0697499, cujo objeto é a aquisição do equipamento
balança de bancada mecânica, para pesagem dos resíduos sólidos
recicláveis produzidos internamente neste Tribunal, conforme
quantidade, características e especificações descritas no referido
Termo de Referência.

Cumpre informar que esta aquisição está contemplada no
item 161 do Plano Anual das Contratações Administrativas deste ano
(0669112/0669129).

Não encontramos, no entanto, lastro financeiro para tal
aquisição nos documentos acima citados, uma vez que a Nota Fiscal
anexada, que certamente serviu de base para o pedido trás valores
acima do estabelecido no Plano de Contratações.

 
Sugerimos pois, que esse procedimento seja

encaminhado ao solicitante, para que analise os itens 8 e 9 de nossa
MINUTA de Termo de Referência, bem como revise a mesma, além
do ANEXO único de acordo com as próprias necessidade na aquisição
dos objetos.

 
Desta forma, submeto o procedimento para análise e

adoção das providências necessárias.
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 05/05/2020, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0697497 e o código CRC 8C4CA4C5.

0004560-80.2020.6.02.8000 0697497v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

MINUTA

 

1. OBJETO:
Aquisição de bem permanente do tipo balança de

bancada mecânica, para pesagem dos resíduos sólidos recicláveis
produzidos internamente no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -
TRE/AL, conforme quantidade, características e especificações
descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo.

 
2. JUSTIFICATIVA:
Promover a pesagem dos resíduos sólidos recicláveis

produzidos internamente no TRE/AL, para controle e destinação dos
diversos tipos de materiais a serem descartados nos 3 prédios do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a saber: o edifício-sede do
TRE/AL, o Fórum Eleitoral de Maceió e a Seção de Almoxarifado.

Viabilizar a coleta dados para os indicadores
socioambientais do TRE/AL, notadamente o indicador 9 (gestão de
resíduos), para fins de cumprimento dos normativos do E. Conselho
Nacional de Justiça - CNJ, mais especificamente da Resolução nº
201/2015.

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

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

 
4. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
4.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 30 dias
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corridos, contados a partir da data de recebimento da Autorização de
Fornecimento ou Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o
prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do
Pregão;

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

4.3. Prazo de garantia mínima: no mínimo 01 (um)
ano, devendo os serviços de assistência técnica serem prestados por
empresa técnica qualificada que seja sediada em Maceió.

 
5. RECEBIMENTO DOS BENS
5.1. Os materiais serão recebidos:
5.1.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado,

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

5.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias
úteis, contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os
testes de qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas.

5.1.3. O equipamento deve ser acondicionado,
obrigatoriamente, em caixa ou embalagem original do fabricante.

5.1.4. A embalagem deverá conter etiqueta com breve
descrição do material e quantidade.

5 . 1 . 5 . Não será aceito equipamento de
marca diversa da adjudicada na licitação, sob pena de rejeição
 do produto.

5.1.6. As notificações poderão ser realizadas por correio
eletrônico indicado pelo fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da
notificação via postal.

 
6. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
6.1. A gestão será exercida pela AGE, a qual competirá

dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato,
enquanto a fiscalização ficará a cargo da Seção de Patrimônio que
acompanhará a entrega e recebimento do material

6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa
perante o Tribunal ou a terceiro, a entrega de
material estará sujeita a ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer
hora, em todos os itens, entregues, instalados ou substituídos e a
presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da
empresa na sua execução;
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6.3. A SEPAT poderá exigir, da empresa
contratada, amostra do produto ofertado antes da entrega do item,
para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os
produtos poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber
cortes, secções, vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à
contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação
técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra, caso seja
exigida, deverá ser fornecida no mesmo local da entrega dos bens, no
prazo de até 10 dias úiteis, contados a partir da solicitação, por
escrito, da Seção de Patrimônio.

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

rigorosamente os prazos, as especificações e exigências
estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na
Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;

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

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

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

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

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

8.2 que os bens devam ser, acondicionados em
embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante
o transporte e o armazenamento;
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9. CUSTO MÍNIMO ESTIMADO, a ser conferido
pela SEIC

9.1. Estimamos um custo aproximado de R$
XXXXXXXXXXXXXXXX

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 05/05/2020, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0697499 e o código CRC 82935274.

0004560-80.2020.6.02.8000 0697499v14
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ANEXO ÚNICO

 

01 (uma) Balança de bancada mecânica com coluna
 
ESPECIFICAÇÕES:
- Balança de bancada mecânica com coluna;
- Capacidade 100kg x 50g;
- Plataforma 30 x 40 cm;
- Coluna Tubular 30 cm;
- Réguas em alumínio e estrutura em chapa de aço carbono lisa;
- Pintura líquida martelada;
- Grade de proteção e rodízios de ferro embutidos;
- Garant ia mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação.

 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 05/05/2020, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0697687 e o código CRC 9DADCABB.

0004560-80.2020.6.02.8000 0697687v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2020.
 
 
Ao Núcleo Socioambiental
 
Senhora Presidente,
 
Encaminho os presentes autos, em atendimento a

solicitação do senhor Chefe da Seção de Patrimônio, contida
no Memorando 429, 0697497, para análise e conferência do
Termo de Referência SEPAT 0697499, principalmente no
tocante às especificações técnicas contidas no Anexo
Único, 0697687, para confirmação se as especificações lá
contidas, atendem as demandas deste Núcleo Socioambiental.

 
Após, devolvê-los a esta COMAP.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 05/05/2020, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0698403 e o código CRC 7F8E3F83.

0004560-80.2020.6.02.8000 0698403v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57420-000 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2020.
À COMAP.
 
Senhora Coordenadora,
 
Em atenção ao Despacho COMAP (0698403),

remeto os presentes autos aprovando o Termo de Referência
SEPAT (0697499), e o Anexo Único (0697687), referente a
aquisição de balança de bancada mecânica, para pesagem dos
resíduos sólidos recicláveis produzidos internamente
no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, após
análise das especificações técnicas ali contidas em
conformidade com as demandas deste Núcleo Socioambiental.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ABIONESIMO MARINHO DA ROCHA,
Integrante do Núcleo, em 05/05/2020, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0698633 e o código CRC 1CF05FE0.

0004560-80.2020.6.02.8000 0698633v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Tendo em vista a necessidade de aquisição de balança de

bancada mecânica para atender as demandas do Núcleo
Socioambiental, encaminho o Termo de Referência SEPAT 0697499, e
seu anexo único, 0697687, para análise e aprovação de Vossa
Senhoria, caso seja de sua aquiescência.

 
Por fim, importante destacar que a referido TR, bem

como seu anexo único, onde estão contidas as especificações
técnicas do objeto a ser adquirido foram revisados e ratificados pelo
Núcleo Socioambiental.

 
Respeitosamente.
 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 06/05/2020, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0699388 e o código CRC 69A18028.

0004560-80.2020.6.02.8000 0699388v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2020.
 

À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor,
 
Aprovo o Termo de Referência SEPAT 0697499, bem

como seu Anexo Único 0697687, e evoluo o feito à consideração
superior do Ilm.º Sr. Diretor-Geral, em observância ao disposto no
art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.

 
Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peço-

lhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/05/2020, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0701856 e o código CRC AFADCBB2.

0004560-80.2020.6.02.8000 0701856v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2020.
Aquiescendo com a proposição da SAD (0701856) e

o Termo de Referência (0697499), bem como seu Anexo Único
(0697687) 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 FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
12/05/2020, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0702108 e o código CRC D4D24EB2.

0004560-80.2020.6.02.8000 0702108v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0702108, 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 12/05/2020, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0702607 e o código CRC FB61983D.

0004560-80.2020.6.02.8000 0702607v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: Balança de bancada mecânica com coluna R$ 912,21

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.094,80

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Secretaria de Economia e Finanças 
8ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército 
Parque Regional de Manutenção - 8

Objeto: Aquisição de equipamentos e ferramental simples.

Descrição: BALANÇA - Balanca Digital 100 Kg Programavel Com Maleta. Especi cações
Técnicas da Balança Digital Programável. Capacidade: 100Kg. Resolução: 5g.
Precisão 0.05% rdg + 10g. Plataforma de pesagem: 5 Pilhas AA. Controle sem o:
5 Pilhas AAA. Temperatura de Operação: -10¨C ~-40¨C. Temperatura de
Armazenamento:-15¨C ~-50¨C. Temperatura de Flutuação: 5¨c/hUmidade
relativa: 50-85%. Inclui01 Balança Digital Programável Suryha; 01 Válvula
Solenóide; 01 Mala Protetora.

CatMat: 43192 - BALANÇA , BALANCA NOME

Data: 20/11/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72019 / UASG:160074

Lote/Item: /68

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.217.016/0001-49
* VENCEDOR *

RPF COMERCIAL LTDA - EPP R$ 1.094,80

Relatór io gerado no dia 12/05/2020 15:42:08  ( IP:  179.235.187.157)

Relatório de Cotação: 0004560-80.2020.6.02.8000 - Aquisição de Balança Mecânica de
coluna

Pesquisa realizada entre 12/05/2020 15:41:24 e 12/05/2020 15:39:25

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

1) Balança de bancada mecânica com coluna 2 1 Unidade 912,21 R$ 912,21

Valor Global: R$ 912,21

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade ESPECIFICAÇÕES: - Balança de bancada mecânica com coluna; - Capacidade 100kg x 50g; - Plataforma 30 x 40 cm; - Coluna Tu
bular 30 cm; - Réguas em alumínio e estrutura em chapa de aço carbono lisa; - Pintura líquida martelada; - Grade de proteção e r
odízios de ferro embutidos; - Garant ia mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação.

1 / 2 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Eos                                            
Fabricante:  Eos                                            
Modelo :  100 Kg 
Descrição:  Balança digital 100 kg programável com maleta, especi cações técnicas da balança digital programável. capacidade: 100 kg, resolução: 5g. precisã
o 0.05% rdg + 10g. plataforma de pesagem: 5 pilhas aa, controle sem o: 5 pilhas aaa, temperatura de operação: -10¨c ~-40¨c. temperatura de armazenamento:-1
5¨c ~-50¨c. temperatura de flutuação: 5¨c/humidade relativa: 50-85%, inclui 01 balança digital programável suryha; 01 válvula solenóide; 01 mala protetora. Val
idade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Garantia: 12 meses. Marca / Fabricante / Modelo: Eos / 100 Kg.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PR Curitiba R FRANCISCO NUNES, 337 (41) 3015-5696 escricon@escricon.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 729,62

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Marinha 
Base Fluvial de Ladario

Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de materiais necessários para
realizar as manutenções dos Meios Operativos subordinados ao Com6ºDN..

Descrição: EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL
NÃO PROGRAMÁVEL ATÉ 100KG RESOLUÇÃO 5g

Data: 16/04/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92020 / UASG:786800

Lote/Item: /245

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/05/2020 11:53

Homologação: 08/05/2020 17:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.780.938/0001-95
* VENCEDOR *

REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP R$ 729,62

Marca: SURYHA                                            
Fabricante:  SURYHA                                            
Modelo :  SURYHA 
Descrição:  BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL NÃO PROGRAMÁVEL ATÉ 100KG RESOLUÇÃO 5g                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV DONA LAVINIA BRASIL GROSSI, 83 (35) 3232-1003 contato@refrigeracaoflora.com.br

2 / 2 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos de Aquisição de bem permanente do

tipo balança de bancada mecânica, para pesagem dos resíduos
sólidos recicláveis produzidos internamente no Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, conforme especificações e
quantidades do termo de referência e seu anexo único,
evento 0697687.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços , despacho de vossa senhoria ,
evento 0702607.

 
Feita ampla pesquisa no Banco de Preços, com base em

procedimentos governamentais recentes e comparados aos valores
praticados em sitios eletrônicos especializados,  chegamos ao
relatório evento 0702697, e Valor Global R$912,21 (novecentos e
doze reais e vinte e um centavos).

 
CATMAT:. 441273.
 
Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade

Pregão, na forma Eletrônica, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº 10.024/2019 e 7.892/2013, com
participação exclusiva de micro e pequenas empresas.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 12/05/2020, às 15:50, 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
0702699 e o código CRC A67BFF18.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0702699, 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 12/05/2020, às 17:09, 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
0702853 e o código CRC B6FF290B.

0004560-80.2020.6.02.8000 0702853v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0702853).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/05/2020, às 09:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703128 e o código CRC 9452C3B5.

0004560-80.2020.6.02.8000 0703128v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 150/20 (0703593).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 13/05/2020, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703598 e o código CRC BA1CBB64.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2020.
 
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os autos, para elaboração da minuta do edital

da licitação.
 
Após, à AJ-DG para a competente análise.
 
Atenciosamente. 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/05/2020, às 12:26, 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
0703829 e o código CRC 225FB351.

0004560-80.2020.6.02.8000 0703829v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2020 

Minuta 

PROCESSO Nº 0004560-80.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                     Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
aquisição de material permanente  – balança de bancada mecânica, tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 

1.1.   O presente Pregão tem por objeto aquisição de material permanente  
– balança de bancada mecânica, conforme especificações descritas  neste edital e seus   
anexos deste edital. 

 
2 –DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
2.1. O material deverá ser entregue no prazo de até 30 (trinta) dias 
contados do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser encaminhada inclusive por 
e-mail. 
 
2.2. O material deverá possuir garantia mínima de 01 (um) ano, devendo 
os serviços de assistência técnica serem prestados por empresa técnica qualificada que seja 
sediada em Maceió. 

 

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

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

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

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

seus arts. 42 a 49;  

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

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

prosseguimento no certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
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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 o material seja confeccionado por empresas que comprovem cumprimento 

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

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

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

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
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devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

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

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas 

no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 
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7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

lance final e fechado. 

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

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo 

o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 
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7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  
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7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo fixado para o objeto licitado é de R$ 912,21 (novecentos 
e doze reais e vinte e um centavos), que  de modo algum vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

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

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0718010)         SEI 0004560-80.2020.6.02.8000 / pg. 30



                                                              
                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

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

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

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

disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
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administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

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

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

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

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

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

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

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 
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9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio 

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

objeto contratual;  

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

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

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 
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empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

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

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 

da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 

em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

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

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante 

ou seu representante legal. 

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

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

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

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 

será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste 

a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

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

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

ou não o recurso, fundamentadamente. 
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11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 

anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 

anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 

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

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
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13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 

e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
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15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 
ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 

 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser  enviada por e-
mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino 
Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947. 
 
16.2. O material será recebido: 
 

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

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após 
o recebimento provisório, será de 5 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1.        O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se 
em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame 
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
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17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos 
a seguir: 

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite 
de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto 
ou na substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor 
atualizado do material; 

b) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral da nota de 
empenho, em razão de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas. 

 
17.4.2. Poderão ser aplicadas a penalidade de  suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública. 

 
17.5.         As sanções previstas neste edital  poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 

 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária 
vigente. 
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18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

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

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, alocados 
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, Natureza da 
Despesa n° 449052 (Material Permanente). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 

 
a) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo 

estabelecidos; 
 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, 
quando solicitados pela licitante vencedora; 

 
 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. São obrigações da contratada: 
 

 

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os 
prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, 
no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas 
exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 
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b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão- de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, 
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou 
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do 
material, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo 
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, 
para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos. 
 
e) Substituir,  às  suas  expensas,  as  divergências  eventualmente  
encontradas,  no  prazo  máximo     de 10 dias corridos; 

 

f) entregar os produtos  com embalagens de acordo com a legislação vigente; 
 
g) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 
 
h) Considerar válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

 
23- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

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

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

 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 
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24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

24.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
24.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.13, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I- A- Especificações; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

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

Maceió/AL, xx de xxx de 2020. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO: 

Aquisição de bem permanente do tipo balança de bancada mecânica, 
para pesagem dos resíduos sólidos recicláveis produzidos internamente no Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, conforme quantidade, características e 
especificações descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

Promover a pesagem dos resíduos sólidos recicláveis produzidos 
internamente no TRE/AL, para controle e destinação dos diversos tipos de materiais a 
serem  descartados  nos  3  prédios  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de   Alagoas,   a 
saber: o edifício-sede do TRE/AL, o Fórum Eleitoral de Maceió e a Seção de 
Almoxarifado. 

Viabilizar a coleta dados para os indicadores socioambientais do 
TRE/AL, notadamente o indicador 9 (gestão de resíduos), para fins de cumprimento dos 
normativos do E. Conselho Nacional de Justiça - CNJ, mais especificamente da 
Resolução nº 201/2015. 

 

3. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

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

 

4. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

4.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 30 dias corridos, 
contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento 
ou Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá 
sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão; 
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4.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, 
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL; 

4.3. Prazo de garantia mínima: no mínimo 01 (um) ano, 
devendo os serviços de assistência técnica serem prestados por empresa 
técnica qualificada que seja sediada em Maceió. 

 

5. RECEBIMENTO DOS BENS 

5.1. Os materiais serão recebidos: 

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

5.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias 
úteis, contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de 
qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas. 

5.1.3. O equipamento deve ser acondicionado,  
obrigatoriamente,  em  caixa ou embalagem original do fabricante. 

5.1.4. A embalagem deverá conter etiqueta com breve 
descrição do material 

e quantidade. 

5.1.5. Não será aceito equipamento de marca diversa da 
adjudicada na 

licitação, sob pena de rejeição do produto. 

5.1.6. As notificações poderão ser realizadas por correio 
eletrônico indicado pelo fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da 
notificação via postal. 

 

6. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

6.1. A gestão será exercida pela AGE, a qual competirá 
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do  período  do  contrato,  enquanto  
a  fiscalização  ficará  a  cargo  da Seção de Patrimônio que acompanhará a 
entrega e recebimento do material 

6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa 
perante o Tribunal ou a terceiro, a entrega de material estará sujeita a ampla 
e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os itens, entregues, 
instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá a 
responsabilidade da empresa na sua execução; 

6.3. A   SEPAT   poderá   exigir,    da    empresa    contratada,    
amostra  do produto ofertado antes da entrega do item, para que seja 
efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser 
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abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos ou 
movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se 
encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o 
contratante. A amostra, caso seja exigida, deverá ser fornecida no mesmo 
local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias úiteis, contados a partir 
da solicitação, por escrito, da Seção de Patrimônio. 

 

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 

7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando 
rigorosamente os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no 
Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, 
observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas; 

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

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

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

 

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

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

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

 

9. CUSTO MÍNIMO ESTIMADO, indicado no Edital. 
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Documento assinado eletronicamente por NEILTON 
SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 05/05/2020, às 
15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES 

 

 

01 (uma) Balança de bancada mecânica com coluna 

  

ESPECIFICAÇÕES: 

 

 

- Balança de bancada mecânica com coluna; 

- Capacidade 100kg x 50g; 

- Plataforma 30 x 40 cm; 

- Coluna Tubular 30 cm; 

- Réguas em alumínio e estrutura em chapa de aço carbono lisa; 

- Pintura líquida martelada; 

- Grade de proteção e rodízios de ferro embutidos; 

- Garant ia mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação. 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 05/05/2020, 

às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
.
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ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  
Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. 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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INFORMAÇÃO Nº 4131 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a aquisição de balança.

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

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal.

O Decreto nº 10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a
orientação do TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da
proposta,  ele deve ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou
posicionamento do TCU sobre o tema após a edição do  referido Decreto, esta seção
divulgou os valores estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa
Senhoria.

Foram complementadas as disposições relativas ao pagamento, às sanções
administrativas  e às obrigações.

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 09/06/2020, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/06/2020, às 20:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0718012 e o código CRC 1DEE733F.

0004560-80.2020.6.02.8000 0718012v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2020.
Reporto-me à Informação 4131, da SLC

(doc. 0718012), acerca da qual nada temos a opor, para
submeter os autos à análise 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 09/06/2020, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0718142 e o código CRC BA81E5C7.

0004560-80.2020.6.02.8000 0718142v1
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PROCESSO : 0004560-80.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÕNIO
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. MATERIAL PERMANENTE -  BALANÇA MECÂNICA

 

Parecer nº 1102 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

Trata-se de análise da minuta de edital de licitação
(0718010) na modalidade pregão, na forma eletrônica, visando
à  aquisição de material permanente – balança de bancada
mecânica, tudo de acordo com a justificativa constante no
termo de referência  (0697499), aprovado pela Secretaria de
Administração (0701856).

  
2. DO PROCEDIMENTO

 

Com vista dos autos, a SEIC (0702699) estimou
para a contratação o valor global de R$ 912,21 (novecentos e
doze reais e vinte um centavos), conforme planilha estimativa
de preços (0702697).

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

Foi juntado pela COFIN a reserva de crédito no 
evento 0703593.

Ato contínuo, foi juntada aos autos minuta de edital
de licitação  (0718010) elaborada pela SLC, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO , objetivando  a aquisição de material
permanente – balança de bancada mecânica, com
exclusividade de participação para microempresas e empresas
de pequeno porte. 

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

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

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

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

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

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

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

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

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

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

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

ItemQuestionário
Sim Não

N/A
Evento
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FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?

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

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações?  

 

0697497

TERMO DE REFERÊNCIA

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

0697499

 

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

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

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

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

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

9 O Termo de Referência contém justificativa para o agrupamento
de itens? SIM  

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

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

N/A  

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

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

N/A  

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

N/A  

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

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

N/A  

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

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

N/A  

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

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

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

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

N/A  

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

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? SIM Item 8

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0701856

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0702699

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

SIM
 

 

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços
encontrados? SIM

0702697

 

 

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

SIM  

MINUTA DO EDITAL

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

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

SIM 0718010

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

N/A  

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

N/A  

31

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

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

N/A  

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

NÃO  

Competitividade

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

SIM  

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

N/A  

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

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

SIM  

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

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

SIM  

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

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

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

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

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

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

SIM 0718010

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

SIM  

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

SIM  

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

SIM  

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

SIM  

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

NÃO  

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

SIM  

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

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

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

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

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

54

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

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº
SIM  
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8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07

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

N/A  

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

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

57

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

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

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?

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

 Próxima
fase

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

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

 Próxima
fase

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

 
0703593

 

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

N/A  

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

N/A  

 

 

 5. CONCLUSÃO

 

Assim, esta Assessoria Jurídica, nos termos do
parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, aprova a
minuta do edital de licitação (0718010) na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando  aquisição de material permanente – balança de
bancada mecânica, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Administração.

 
À consideração superior.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 10/06/2020, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/06/2020, às 14:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

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

Maceió, 11 de junho de 2020.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/2019, a abertura da
fase externa do presente certame, modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando  aquisição de
material permanente – balança de bancada mecânica, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração,
consoante minuta 0718010, aprovada pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1102 (0718196).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/06/2020, às 11:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0719134 e o código CRC EB021259.

0004560-80.2020.6.02.8000 0719134v1
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PROCESSO : 0004560-80.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Aquisição. Material Permanente.Balança de bancada mecânica.

 

Decisão nº 1741 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 0719134.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço, objetivando a
aquisição de material Permanente - Balança de bancada mecânica,
conforme solicitado pela Secretaria de Administração.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0718010, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 1102 (0718196), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício da

Presidência  
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 22/06/2020, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0722787 e o código CRC C1719604.

0004560-80.2020.6.02.8000 0722787v3
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DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2020.
À SLC, para abertura da fase externa do certame,

nos termos autorizados pela Presidência, na Decisão nº
1741(doc.0722787).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/06/2020, às 00:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0723109 e o código CRC A45D00F8.

0004560-80.2020.6.02.8000 0723109v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2020 

 
PROCESSO Nº 0004560-80.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 10 de julho de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                     Horário de Abertura: 09 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
aquisição de material permanente  – balança de bancada mecânica, tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 

1.1.   O presente Pregão tem por objeto aquisição de material permanente  
– balança de bancada mecânica, conforme especificações descritas neste edital e seus   
anexos. 

 
2 –DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
2.1. O material deverá ser entregue no prazo de até 30 (trinta) dias 
contados do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser encaminhada inclusive por 
e-mail. 
 
2.2. O material deverá possuir garantia mínima de 01 (um) ano, devendo 
os serviços de assistência técnica serem prestados por empresa técnica qualificada que seja 
sediada em Maceió. 

 

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

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

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

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

seus arts. 42 a 49;  

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

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

prosseguimento no certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
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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 o material seja confeccionado por empresas que comprovem cumprimento 

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

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

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

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
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devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

Edital do Pregão Eletrônico nº 42/2020 (0723585)         SEI 0004560-80.2020.6.02.8000 / pg. 67



                                                              
                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

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

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas 

no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 
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7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

lance final e fechado. 

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

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo 

o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 
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7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  
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7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo fixado para o objeto licitado é de R$ 912,21 (novecentos 
e doze reais e vinte e um centavos), que  de modo algum vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

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

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 
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8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

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

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

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

disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
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administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

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

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

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

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

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

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

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 
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9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio 

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

objeto contratual;  

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

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

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 
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empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

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

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 

da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 

em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

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

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante 

ou seu representante legal. 

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

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

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

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 

será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste 

a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

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

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

ou não o recurso, fundamentadamente. 
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11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 

anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 

anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 

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

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
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13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 

e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
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15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 
ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 

 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser  enviada por e-
mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino 
Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947. 
 
16.2. O material será recebido: 
 

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

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após 
o recebimento provisório, será de 5 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1.        O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se 
em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame 
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
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17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos 
a seguir: 

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite 
de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto 
ou na substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor 
atualizado do material; 

b) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral da nota de 
empenho, em razão de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas. 

 
17.4.2. Poderão ser aplicadas a penalidade de  suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública. 

 
17.5.         As sanções previstas neste edital  poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 

 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária 
vigente. 
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18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

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

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, alocados 
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, Natureza da 
Despesa n° 449052 (Material Permanente). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 

 
a) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo 

estabelecidos; 
 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, 
quando solicitados pela licitante vencedora; 

 
 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. São obrigações da contratada: 
 

 

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os 
prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, 
no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas 
exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 

Edital do Pregão Eletrônico nº 42/2020 (0723585)         SEI 0004560-80.2020.6.02.8000 / pg. 83



                                                              
                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou 
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do 
material, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo 
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, 
para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos. 
 
e) Substituir,  às  suas  expensas,  as  divergências  eventualmente  
encontradas,  no  prazo  máximo     de 10 dias corridos; 

 

f) entregar os produtos  com embalagens de acordo com a legislação vigente; 
 
g) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 
 
h) Considerar válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

 
23- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

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

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

 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 
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24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

24.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
24.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.13, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I- A- Especificações; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

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

Maceió/AL, 23 de junho de 2020. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO: 

Aquisição de bem permanente do tipo balança de bancada mecânica, 
para pesagem dos resíduos sólidos recicláveis produzidos internamente no Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, conforme quantidade, características e 
especificações descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

Promover a pesagem dos resíduos sólidos recicláveis produzidos 
internamente no TRE/AL, para controle e destinação dos diversos tipos de materiais a 
serem  descartados  nos  3  prédios  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de   Alagoas,   a 
saber: o edifício-sede do TRE/AL, o Fórum Eleitoral de Maceió e a Seção de 
Almoxarifado. 

Viabilizar a coleta dados para os indicadores socioambientais do 
TRE/AL, notadamente o indicador 9 (gestão de resíduos), para fins de cumprimento dos 
normativos do E. Conselho Nacional de Justiça - CNJ, mais especificamente da 
Resolução nº 201/2015. 

 

3. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

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

 

4. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

4.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 30 dias corridos, 
contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento 
ou Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá 
sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão; 
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4.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, 
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL; 

4.3. Prazo de garantia mínima: no mínimo 01 (um) ano, 
devendo os serviços de assistência técnica serem prestados por empresa 
técnica qualificada que seja sediada em Maceió. 

 

5. RECEBIMENTO DOS BENS 

5.1. Os materiais serão recebidos: 

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

5.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias 
úteis, contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de 
qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas. 

5.1.3. O equipamento deve ser acondicionado,  
obrigatoriamente,  em  caixa ou embalagem original do fabricante. 

5.1.4. A embalagem deverá conter etiqueta com breve 
descrição do material 

e quantidade. 

5.1.5. Não será aceito equipamento de marca diversa da 
adjudicada na 

licitação, sob pena de rejeição do produto. 

5.1.6. As notificações poderão ser realizadas por correio 
eletrônico indicado pelo fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da 
notificação via postal. 

 

6. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

6.1. A gestão será exercida pela AGE, a qual competirá 
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do  período  do  contrato,  enquanto  
a  fiscalização  ficará  a  cargo  da Seção de Patrimônio que acompanhará a 
entrega e recebimento do material 

6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa 
perante o Tribunal ou a terceiro, a entrega de material estará sujeita a ampla 
e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os itens, entregues, 
instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá a 
responsabilidade da empresa na sua execução; 

6.3. A   SEPAT   poderá   exigir,    da    empresa    contratada,    
amostra  do produto ofertado antes da entrega do item, para que seja 
efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser 
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abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos ou 
movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se 
encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o 
contratante. A amostra, caso seja exigida, deverá ser fornecida no mesmo 
local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias úiteis, contados a partir 
da solicitação, por escrito, da Seção de Patrimônio. 

 

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 

7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando 
rigorosamente os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no 
Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, 
observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas; 

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

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

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

 

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

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

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

 

9. CUSTO MÍNIMO ESTIMADO, indicado no Edital. 
 

Edital do Pregão Eletrônico nº 42/2020 (0723585)         SEI 0004560-80.2020.6.02.8000 / pg. 88



                                                              
                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON 
SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 05/05/2020, às 
15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES 

 

 

01 (uma) Balança de bancada mecânica com coluna 

  

ESPECIFICAÇÕES: 

 

 

- Balança de bancada mecânica com coluna; 

- Capacidade 100kg x 50g; 

- Plataforma 30 x 40 cm; 

- Coluna Tubular 30 cm; 

- Réguas em alumínio e estrutura em chapa de aço carbono lisa; 

- Pintura líquida martelada; 

- Grade de proteção e rodízios de ferro embutidos; 

- Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação. 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 05/05/2020, 

às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
.
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ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  
Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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EDITAL Nº 31 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2020

 

PROCESSO Nº 0004560-80.2020.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 10 de julho de 2020

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 09 horas

 

                                      O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar
possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando a aquisição de material permanente  – balança de bancada
mecânica, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração
desta Corte.

 

                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto
nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14
de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de
junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da
União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

1- DO OBJETO
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1.1.                               O presente Pregão tem por objeto aquisição de material
permanente  – balança de bancada mecânica, conforme especificações descritas neste
edital e seus   anexos.

 

2 –DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA

 

2.1.                              O material deverá ser entregue no prazo de até 30 (trinta) dias
contados do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser encaminhada inclusive
por e-mail.

 

2.2.                              O material deverá possuir garantia mínima de 01 (um) ano,
devendo os serviços de assistência técnica serem prestados por empresa técnica
qualificada que seja sediada em Maceió.

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

 

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

 

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

3.2.                     Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo
34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar
nº 123, de 2006.

3.3.                     Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento

Edital 31 (0723586)         SEI 0004560-80.2020.6.02.8000 / pg. 93



vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4.                               Como condição para participação no Pregão, a licitante
assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às
seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

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

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que o material seja confeccionado por empresas que comprovem cumprimento
de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

4.1.                     O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF,
que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.

4.            O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
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digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4.                     O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5.                     É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus
dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

 

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

 

5.1.                     Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

5.2.                     O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3.                     Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.

5.4.                     As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5.                     Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6.                     Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema.

5.7.                     Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
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realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8.                     Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

6.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I;

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

6. .                     Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.                      Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.

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

6.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.

7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e,
após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário,
caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução
do contrato.

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

 

7.1.                     A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.                      O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
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7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

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

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

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

 

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

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

7.                     O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.

7.9.                     Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

7.10.                   A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção
de lances.

7.11.               Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
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anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.                   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

7.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

 

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

7.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

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

7. .                   No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.

7. .                   Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e
reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

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

7.21.                   A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas
iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

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

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras;

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
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7.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

9. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

7. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

8.                     Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.                      O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá
incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificação.

8.                     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. O preço máximo fixado para o objeto licitado é de R$ 912,21 (novecentos e
doze reais e vinte e um centavos), que  de modo algum vincula a decisão do Pregoeiro,
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.                     Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

 

8.                      Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.
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8.                     O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

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

 

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

8.                      Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.                    Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 7.24.

8.11.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9 – DA HABILITAÇÃO.

 

9. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10. SICAF;
11. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.                     A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa

licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

11. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

12. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
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9.3.                     Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

9.                     No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.

9. .                      Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

9. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

10. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6.                     Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

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

 

9.                     Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

9.                     Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
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9.                   Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:

 

9.10.1. Habilitação jurídica:

a.  

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
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sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações
contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.
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3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.                   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no
Edital, o licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

10.                   A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico e deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou
seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição do item ofertado;
d. conter o preço unitário e  total do item ofertado.
j.                   A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

10.3.                   Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.                   Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o
valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º
da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.                   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

10.                   A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos,
não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas
ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
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10.                   As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

11 - DOS RECURSOS.

 

11.                   Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.

11.                    Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

11.4.                   Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

12.1.                   A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2.                   Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
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12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

 

13.                   O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.                   Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

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

 

14.                   Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.                   A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .                   Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.

14.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.

14.                   Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.                   O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8.                   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

 

15.1.                      As obrigações decorrentes da presente licitação serão
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formalizadas mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações
do objeto, valor, prazos de entrega em conformidade com este edital.

 

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

 

15.3.                      Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no
item 15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante
para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

 

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

16.1.                       A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser 
enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado
na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-
1947.

 

16.2.                            O material será recebido:

 

a)                   provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e

 

b)                   definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.

 

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

 

16.4.                            O prazo para que a unidade competente proceda às
verificações, após o recebimento provisório, será de 5 (cinco) dias úteis, quando
deverá se manifestar, emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do
fornecimento.

 

16.5.                            Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
Edital 31 (0723586)         SEI 0004560-80.2020.6.02.8000 / pg. 107



formulário próprio.

 

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

 

16.7.                       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do
edital terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 17.

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

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

 

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

 

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

 

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

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de
materiais desconformes, calculado sobre o atualizado do material;

b) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral da nota de empenho, em
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razão de inexecução total ou parcial das obrigaçõesassumidas.

 

1. Poderão ser aplicadas a penalidade de  suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior
a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.

 

17.5.                 As sanções previstas neste edital  poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.

 

17.6.                 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito)
horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

 

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

 

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

 

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

 

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

 

17.11.              Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.
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17.12.                 Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

17.15.                          Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,    
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

 

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

 

18 - DO PAGAMENTO

 

18.1.                  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da nota fiscal,
devidamente atestada.

 

18.2.                   Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.
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18.3.                   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

18.4.                        O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a
legislação tributária vigente.

 

18.5.                        Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

 

18.6.                   Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do
atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

 

 

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

  365                             365

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

19.1.        As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
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recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n°
167674, Natureza da Despesa n° 449052 (Material Permanente).

 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

21.1.                      São obrigações do Contratante:

 

a. Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos;

 

b. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando
solicitados pela licitante vencedora;

 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

22.1.                            São obrigações da contratada:

 

 

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no de Referência, no Edital de Pregão, e na
Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as
informações eventualmente solicitadas;

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

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, incluindo as entregas
feitas por transportadora;

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

 

e)
Substituir,àssuasexpensas,asdivergênciaseventualmenteencontradas,noprazomáximode
10 dias corridos;
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f) entregar os produtoscom embalagens de acordo com a legislação vigente;

 

g) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL;

 

h) Considerar válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

 

23- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

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

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

 

24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

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

24.2.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

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

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

24.5.                   As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

24.6.                   Os licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
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processo licitatório.

24.7.                   Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.

24.8.                   O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.

24.9.                   Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

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

 

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

 

24.12.             Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

24.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.13, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

24.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I- Termo de Referência;

ANEXO I- A- Especificações;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

 

24.15.             Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
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Maceió/AL, 23 de junho de 2020.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1.OBJETO:
Aquisição de bem permanente do tipo balança de bancada mecânica, para pesagem
dos resíduos sólidos recicláveis produzidos internamente no Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas - TRE/AL, conforme quantidade, características e especificações descritas
no ANEXO ÚNICO deste Termo.

 

2.JUSTIFICATIVA:
Promover a pesagem dos resíduos sólidos recicláveis produzidos internamente no
TRE/AL, para controle e destinação dos diversos tipos de materiais a serem 
descartados  nos  3  prédios  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de   Alagoas,   a saber: o
edifício-sede do TRE/AL, o Fórum Eleitoral de Maceió e a Seção de Almoxarifado.

Viabilizar a coleta dados para os indicadores socioambientais do TRE/AL, notadamente
o indicador 9 (gestão de resíduos), para fins de cumprimento dos normativos do E.
Conselho Nacional de Justiça - CNJ, mais especificamente da Resolução nº 201/2015.

 

3.DA PROPOSTA DE PREÇOS
3. Deverá conter discriminação detalhada, dimensão exata do produto cotado (sem

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

 

4.PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA
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DOS BENS
4. Prazo de entrega, nesta capital: até 30 dias corridos, contados a partir da

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

 

 

 

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

4. Prazo de garantia mínima: no mínimo 01 (um) ano, devendo os serviços de
assistência técnica serem prestados por empresa técnica qualificada que seja
sediada em Maceió.

 

5.RECEBIMENTO DOS BENS
5. Os materiais serão recebidos:

1. Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de
até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT;

2. Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade,
quantidade, marca e especificações exigidas.

3. O equipamento deve ser acondicionado,  obrigatoriamente,  em  caixa ou
embalagem original do fabricante.

4. A embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do material

e quantidade.

1. Não será aceito equipamento de marca diversa da adjudicada na

licitação, sob pena de rejeição do produto.

1. As notificações poderão ser realizadas por correio eletrônico indicado pelo
fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da notificação via postal.

 

6.GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO

6. A gestão será exercida pela AGE, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no
decorrer do  período  do  contrato,  enquanto  a  fiscalização  ficará  a  cargo  da
Seção de Patrimônio que acompanhará a entrega e recebimento do material

6. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o Tribunal ou a
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terceiro, a entrega de material estará sujeita a ampla e irrestrita fiscalização, a
qualquer hora, em todos os itens, entregues, instalados ou substituídos e a
presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua
execução;

6. A   SEPAT   poderá   exigir,    da    empresa    contratada,    amostra  do produto
ofertado antes da entrega do item, para que seja efetuado testes de
conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados,
desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas peças, sendo
devolvidos à contratada no estado em que se encontrem ao final da avaliação
técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra, caso seja exigida,
deverá ser fornecida no mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10
dias úiteis, contados a partir da solicitação, por escrito, da Seção de Patrimônio.

 

7.DAS RESPONSABILIDADES DA
EMPRESA

7. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;

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

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

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

 

8.CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
8. Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística

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

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

 

9.CUSTO MÍNIMO ESTIMADO,
indicado no Edital.
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Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe
de Seção, em 05/05/2020, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 

 

 

 

ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES

 

 

01 (uma) Balança de bancada mecânica com coluna

 

ESPECIFICAÇÕES:

 

 

- Balança de bancada mecânica com coluna;

- Capacidade 100kg x 50g;

- Plataforma 30 x 40 cm;

- Coluna Tubular 30 cm;

- Réguas em alumínio e estrutura em chapa de aço carbono lisa;

- Pintura líquida martelada;

- Grade de proteção e rodízios de ferro embutidos;

- Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação.
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de Seção, em 05/05/2020, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

.

 

                                         

                                        

ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa:

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Edital 31 (0723586)         SEI 0004560-80.2020.6.02.8000 / pg. 119



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  
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Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?                 (   ) Sim                      (   ) Não

 

Em 23 de junho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 23/06/2020, às 18:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0723586 e o código CRC CA1BB6CA.

0004560-80.2020.6.02.8000 0723586v2
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23/06/2020 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=3… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 23/06/2020 18:50:59 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
25/06/2020

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 25/06/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764

Entrega da Proposta

A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Abertura da Licitação

Em 10/07/2020  às 09:00  no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Informações Adicionais do Aviso de Licitação
Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação
23/06/2020  às 18:49 012.995.344-06

Histórico de Matérias

Id Transação Id
Matéria

Data/Hora do
Envio para
Publicação

CPF do
Responsável pelo

Envio para
Publicação

Data da
Publicação

Estado
Matéria no
Publicador

Data/Hora
Alteração
Estado no
Publicador

Envio
Direto p/
Imprensa

Ações

0700110500042202000001 12727748 23/06/2020
18:49 01299534406 25/06/2020 Em

Editoração
23/06/2020

18:49 Sim Visualizar

Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Ordenador de Despesa - Presi

Chefe da Seção de Licitações 
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23/06/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=28665596&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 23/06/2020 18:51:30 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00042/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 441273 - Balança mecânica
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
1 Bens Comuns Menor Preço 912,21

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 1

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

12/05/2020 729,62 05.780.938/0001-95 REFRIGERACAO FLORA LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Balança mecânica, material: aço inoxidável, capacidade: até 1.000 kg, tipo: plataforma, divisão: 500 g, uso: uso em 
geral, características adicionais: com coluna e plataforma 1000 mm x 1000 mm

Valor Máximo Aceitá
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020062500102
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Nº 120, quinta-feira, 25 de junho de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 18/2020

O Superior Tribunal Militar torna público que o Diretor-Geral, em Despacho de 19/06/2020,
homologou o resultado do Pregão em epígrafe, cujo objeto é a aquisição de agendas,
adjudicando o objeto à SEIKE & MONTEIRO LTDA.

LUCIANNE RODRIGUES DO AMARAL
Pregoeira

(SIDEC - 24/06/2020) 060001-00001-2020NE000109

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 30/2020

O Superior Tribunal Militar torna público que o Diretor-Geral, em Despacho de 22/6/2020,
homologou o resultado do pregão em epígrafe, cujo objeto é a aquisição de impressoras
multifuncionais à jato de tinta, pelo Sistema de Registro dePreços (SRP), adjudicando o
objeto à ARSIT TECNOLOGIA E TELECOM LTDA.

DAVID GONÇALVES OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 24/06/2020) 060001-00001-2020NE000109
AUDITORIA DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2020 - UASG 60030

Nº Processo: 007608/20-00.01. Objeto: Aquisição de medalhão com estojo para as
Cerimônias Comemorativas do 1º Centenário de criação das Circunscrições Judiciárias
Militares.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/06/2020 das 12h30 às 17h59. Endereço:
Saus, Qd 3 - Lote 3a, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/60030-5-00005-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 25/06/2020 às 12h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
07/07/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Cópia do Edital
disponível no endereço: SAS Qd 3 LT - 3A, Asa sul ou site www.comprasnet.com.br..

CONCEICAO DE MARIA SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 23/06/2020) 60001-00001-2020NE000109

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica n. 0001/2019, celebrado
entre o Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF 1ª Região, CNPJ 03.658.507/0001-25
e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, CNPJ 00.368.019/0001-95.
Objeto: Prorrogar o acordo por 06 (seis) meses. Fundamento Legal: Processo
Administrativo Eletrônico n. 0016811-62.2019.4.01.8000 - TRF e na Lei n. 8.666/1993.
Vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência até 26/12/2020. Data de Assinatura:
23/06/2020. Assinam: Pelo TRF 1ª Região, o Desembargador I´Talo Mendes, Presidente e
pela OAB, o Dr. Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky, Presidente.

DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Extrato de termo Aditivo - Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, art. 25, caput;
Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe 09/2014, aprovada pelo
Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e homologada pelo
Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo Administrativo 6.839/2006.
Processo Administrativo PAe 0018331-57.2019.4.01.8000. Programa de Trabalho
02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Primeiro Termo Aditivo ao
Credenciamento 9619770. Credenciado: Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio
Libanês- (Unidade Brasília IV) Objeto: a extensão dos serviços de urgência/emergência ao
Termo de Credenciamento 9619770. Data da Assinatura 24/06/2020. Assina pelo TRF 1ª
Região, Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral e, pela empresa, Edi Carlos Reis de
Souza, Administrador.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 66/2020

Processo nº TRF2-EOF-2020/0039. Objeto: Contratação de empresa(s) para a prestação de
serviço de vacinação contra a gripe de Vírus Influenza H1N1 e Sazonal conforme Resolução
- RE Nº 3.076, de 31 de outubro de 2019 da ANVISA. O Senhor Pregoeiro decidiu
ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa IMUNIZAR CLÍNICA DE VACINAS
LTDA., lotes 1 e 2.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Substituto

(SIDEC - 24/06/2020)
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda.;
Objeto do 2º Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais
12 (doze) meses; de alterar, com exclusão, o item 1.1 do objeto do Contrato, adequando
proporcionalmente o subitem 6.1.1 da Cláusula Sexta, concernente ao "Preço"; e de alterar
a data base do reajuste, prevista no subitem 6.3.3; Fundamento Legal: Artigo 57, II, c/c 65,
§ 1º, da Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02.061.0033.4257.6013; Elemento de Despesa: 3.3.90.40.12; Data da assinatura:
18/06/2020; Proc. n.º TRF2-EOF-2016/00319; Contrato n.º 051/2018.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000483, emitida em 15/06/2020. Contratante: TRF-
2ªRG. Contratada: POTENCIAL EMBALAGENS PROMOCIONAIS LTDA. Objeto:

Aquisição de material de consumo para acondicionamento e embalagem (Ata
n.º 19/2020). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05
e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061003342576013.
Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 258,00 (duzentos e
cinquenta e oito reais). Proc. nº TRF2-EOF-2020/00031.02.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE00484, emitida em 15/06/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo
acondicionamento e embalagem (Ata 18/2020). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02
c/c Decretos 10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061003342576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 100,00
(cem reais). Proc. nº TRF2-EOF-2020/00031.01.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020 - UASG 90030

Nº Processo: 0003574-40.2020. Objeto: Registro de Preços de Material de Higiene. Total de
Itens Licitados: 4. Edital: 25/06/2020 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco
Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00022-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 25/06/2020 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
09/07/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 23/06/2020) 90030-00001-2020NE500106
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2020

CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA
MÉDICA LTDA. OBJETO: Serviços de remoção especializada para ambiente hospitalar, em
ambulância devidamente equipada, e cobertura de assistência adicional envolvendo pronto
atendimento 24 horas, assim entendido o atendimento médico a toda e qualquer pessoa
que se encontre nas dependências físicas dos prédios utilizados pelo CONTRATANTE, na
cidade de Porto Alegre/RS. ORIGEM: Dispensa de Licitação. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT-
107760, ND - 3390.39 e 2020NE520198, datada de 27/05/2020. PREÇO UNITÁRIO: R$
852,00. VIGÊNCIA: 01.08.2020 a 01.08.2021. PA: 0005888-90.2019.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 1/2020

CONVENENTES: TRF da 4ª Região e Caixa Econômica Federal. OBJETO: Concessão de
empréstimo, com averbação das prestações decorrentes em folha de pagamento, aos
magistrados e servidores do TRIBUNAL. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei nº
8.666/93. VIGÊNCIA: 19/06/2025. P.A. 10.1.000053220-0. ASSINATURA: Gaspar Paines Filho,
Diretor-Geral, em 19/06/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO SEGUNDO ao Contrato nº 44/2017. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: ZEITTEC SOLUÇÕES EM CONECTIVIDADE LTDA. OBJETO: Prorrogação de
vigência do Contrato, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, com fornecimento de peças, para o ambiente de processamento central (Data
Center), até 30/06/2022, conforme previsto em sua Cláusula IV e prorrogação da prestação
dos serviços de garantia dos equipamentos prevista na Cláusula V por 24 (vinte e quatro)
meses a contar de 30/06/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT 168400; ND 3390-40 e NE
2020NE510564, datada de 22/06/2020. VALOR TOTAL: R$ 358.800,00. PA: 0008123-
98.2017. ASSINATURA: Gaspar Paines Filho, Diretor-Geral, em 23.06.2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0010884-23.2019. Objeto: Contratação de empresa especializada, sediada ou
com filial no Município de Maceió/AL, para o fornecimento de combustíveis, gasolina
comum (ITEM 1) e óleo diesel S/10 (ITEM 2), no aludido Município durante o pleito de
2020, com destinação ao abastecimento de veículos automotivos locados pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e aos eventualmente cedidos à Justiça Eleitoral, sem o uso de
cartões eletrônicos, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.. Total de
Itens Licitados: 2. Edital: 25/06/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-
00041-2020. Entrega das Propostas: a partir de 25/06/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/07/2020 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 23/06/2020) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0004560-80.2020. Objeto: Aquisição de material permanente - balança de
bancada mecânica, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 25/06/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-
00042-2020. Entrega das Propostas: a partir de 25/06/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/07/2020 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 23/06/2020) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0000575-52.2020. Objeto: Aquisição de material de consumo - kit para execução
do jogo do eleitor, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.. Total de Itens
Licitados: 4. Edital: 25/06/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade,
377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00043-2020.
Entrega das Propostas: a partir de 25/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 13/07/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 23/06/2020) 70011-00001-2019NE000032
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Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 07/2020
SEI 0005304-12.2019.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de servidores de rede, como medida de viabilização de continuidade da migração progressiva da
plataforma blade em produção e com mais de 05 (cinco) anos utilizados para sustentar os serviços informatizados do prédio
sede, bem assim atualização do conjunto de servidores alocados nos Fóruns Eleitorais de Maceió/AL e Arapiraca/AL, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado do item 01:  R$ 142.000,00
Valor Unitário Estimado do item 02:  R$ 73.875,00
Valor Unitário Estimado do item 03:  R$ 89.010,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 12/2020
SEI 008812-63.2019.6.02.8000

Data: 22/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições de material de consumo - copo descartável, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 4.640,00

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 17/2020
SEI 0008977-13.2019.6.02.8000

Data: 30/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de gêneros alimentícios, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado item 1 :  R$ 6,92
Valor Unitário  Estimado item 2 :  R$ 32,17
Valor Unitário  Estimado item 3 :  R$ 12,41
Valor Unitário  Estimado item 4 :  R$ 8,49
Valor Unitário  Estimado item 5 :  R$ 33,44
Valor Unitário  Estimado item 6 :  R$ 6,28
Valor Unitário  Estimado item 7 :  R$ 5,49

Documentos:

Edital 
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 18/2020
SEI 0009196-26.2019.6.02.8000

Data: 04/05/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de serviços de locação de veículos automotores, conforme o edital e seus anexos

Valor Unitário  Estimado :  R$ 127,30

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Pedido de Esclarecimento

Resposta ao Pedido de Esclarecimento

Número 19/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 05/05/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado :  R$ 15.749,02

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 21/2020
SEI 0010891-15.2019.6.02.8000

Data: 12/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo - elétrico, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor estimado :  R$ 88.976,10

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 23/2020
SEI 0003931-09.2020.6.02.8000

Data: 19/05/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - álcool em gel e luvas, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado  item 1 :  R$ 10,96
Valor unitário  estimado item 2 :  R$ 19,41
Documentos:

Publicação do aviso de licitação  no Portal (0723904)         SEI 0004560-80.2020.6.02.8000 / pg. 126



25/06/2020 Pregões 2020 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy2_of_pregoes-2019 3/7

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 24/2020
SEI 0008762-37.2019.6.02.8000

Data: 22/05/2020 às 9:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo -fita para impressora EPSON LQ 590, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado:  R$ 26,58
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 26/2020
SEI 0008795-27.2019.6.02.8000

Data: 28/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- expediente para as eleições de 2020, conforme o edital e seus anexos.

Valor global estimado :  R$  138.110,68
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 30/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 10/06/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 15.749,02
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 31/2020
SEI 0010231-21.2019.6.02.8000

Data: 12/06/2020 às 09:00:00

Objeto: contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda,
com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos
fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas no edital e seus anexos

Valor total estimado :  R$ 189.269,52
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Número 32/2020
SEI 0000233-92.2020.6.02.8000

Data: 15/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente – armários altos e baixos, nas condições e especificações descritas
no edital e seus anexos

Valor unitário estimado item 1 :  R$ 1.379,49
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 563,58
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 33/2020
SEI 0008805-71.2019.6.02.8000

Data: 16/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - limpeza, nas condições e especificações descritas no edital e seus
anexos

Valor unitário estimado item 1 :  R$ 9,74
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 25,55
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 3,44
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 20,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 34/2020
SEI 0001742-58.2020.6.02.8000

Data: 17/06/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de confecção e instalação de toldo para a fachada principal da
unidade da Biblioteca e Arquivo, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 2.099,20
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 35/2020
SEI 0008809-11.2019.6.02.8000

Data: 18/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo - água para mesários, nas condições e especificações descritas no edital e seus
anexos.

Valor total estimado:  R$ 83.921,94
Documentos:

Edital 
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 36/2020
SEI 0009836-29.2019.6.02.8000

Data: 19/06/2020 às 09:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo –  material de copeiragem, conforme especificações e condições assentadas no
edital e seus anexos.

Valor total estimado  lote 1:  R$ 4.381,81
Valor total estimado  lote 2:  R$ 4.471,26
Valor total estimado  lote 3:  R$ 4.446,71
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 37/2020
SEI 0000696-34.2020.6.02.8000

Data: 22/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material permanente – andaimes e acessórios para o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 8.011,96
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 38/2020
SEI 0009613-76.2019.6.02.8000

Data: 26/06/2020 às 09:00:00

Objeto: Registro de Preços de certificados digitais, validação e emissão de certificados  e mídias criptográficas, conforme
especificações descritas neste edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 31.079,66
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Pedido de Esclarecimento 1

Resposta para o Pedido de Esclarecimento 1

Pedido de Esclarecimento 2 

Resposta para o Pedido de Esclarecimento 2

Número 39/2020
SEI 0004594-55.2020.6.02.8000

Data: 02/07/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo –  expediente - para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme
especificações descritas neste edital e seus anexos.
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Valor global  estimado  para o lote 1 :  R$ 9.341,58
Valor global  estimado  para o lote 2 :  R$ 12.038,40
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 40/2020
SEI 0002742-93.2020.6.02.8000

Data: 03/07/2020 às 09:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo –  elétrico para atender às demandas ordinárias das Unidades Administrativas e
Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A do
edital. 

Valor global  estimado:  R$ 24.234,75
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 41/2020
SEI 0010884-23.2019.6.02.8000

Data: 09/07/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa especializada, sediada ou com filial no Município de Maceió/AL,  para o fornecimento de
combustíveis, gasolina comum (ITEM 1) e óleo diesel S/10 (ITEM 2), no aludido Município durante o pleito de 2020, com
destinação ao abastecimento de veículos automotivos locados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e aos eventualmente
cedidos à Justiça Eleitoral, sem o uso de cartões eletrônicos, conforme especificações descritas no edital e seus anexos. 

Percentual mínimo de desconto para os dois itens:  0%
Valor estimado para item 1: R$ 21.582,00
Valor estimado para item 2: R$ 3.247,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 42/2020
SEI 0004560-80.2020.6.02.8000

Data: 10/07/2020 às 09:00:00

Objeto: Aquisição de material permanente  – balança de bancada mecânica, conforme especificações descritas no edital e seus 
 anexos. 

Valor estimado: R$ 912,21
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 43/2020
SEI 0000575-52.2020.6.02.8000
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Data: 13/07/2020 às 09:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo – kit para execução do jogo do eleitor, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Valor estimado: R$ 20.647,70
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

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

 

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2020.
À PREG,
para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 25/06/2020, às 12:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0723906 e o código CRC 05007449.

0004560-80.2020.6.02.8000 0723906v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 81/2020 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº
0001604-91.2020.6.02.8000, resolve:

Art. 1º. Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI (Analista Judiciário – Área Judiciária);
JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO (Técnico Judiciário - Área Administrativa); para funcionarem
como pregoeiros nos certames licitatórios deste Tribunal pelo período de 01 (um) ano, devendo atuar como
substituto, em face da necessidade do serviço, o servidor HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE (Técnico
Judiciário – Área Administrativa), nos casos de impedimentos e afastamentos legais e regulamentares de um
dos titulares.

§ 1º. Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado novo ato de
designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os presentes mandatos
por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de evitar a descontinuidade
da realização dos pregões.

§ 2º. Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada a licitação ou
mesmo para qualquer outro ato, os Pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à Coordenadoria de
Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, a
redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º. A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e Patrimônio deste
Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos Pregoeiros, de forma alternada e equitativa.

§ 4º. Os pregoeiros poderão funcionar como membros de equipe de apoio.

Art. 2º. O Pregoeiro designado para condução licitatória, poderá solicitar, justificativamente, ao titular das
Unidades do Órgão, a indicação de servidor com conhecimento técnico compatível com o objeto do certame,
para auxiliar os trabalhos, observando o prazo mínimo de 48h (quarenta e oito horas) para a comunicação.

Art. 3º. Designar os servidores: Rodrigo Ferreira Moura - Técnico Judiciário; Carlos Antônio Vieira Costa,
Técnico Judiciário; e Luciana Wander de Oliveira Melo, Técnico Judiciário; lotados na Secretaria de
Administração, todos para atuarem como membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º. Fixar as seguintes determinações:

a) Os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de horas em períodos simultâneos, resguardando a
permanência de, no mínimo, 01 (um) dos designados no artigo 1º desta Portaria;

b) Os membros de equipe de apoio poderão observar entre si os períodos de férias ou compensação de horas,
com o objetivo de preservar o número mínimo de 01 (um) deles;

c) A comunicação em decorrência das alíneas "a)" do presente artigo deverá ser efetuada com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL;

d) Na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão um Pregoeiro e mais quantos Membros de
Apoio sejam necessários, a critério do respectivo Pregoeiro;

Publicador_DJE nº 20200055
Disponibilização: 24/03/2020
Publicação: 25/03/2020
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e) O Pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros de equipe de apoio para a realização de
determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a convocação e a data
marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia imediata do servidor no
referido prazo.

Art. 5º. Salvo especial determinação da Presidência do TRE/AL em contrário, os trabalhos dos pregoeiros e
dos membros de equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Parágrafo único. As chefias desses servidores deverão observar o fiel atendimento da prescrição contida no
caput deste artigo.

Art. 6º. Fica revogada a Portaria TRE/AL nº 120/2019, 350/2019 e demais atos em contrário.

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

PRESIDENTE

Maceió, 12 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em
16/03/2020, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0667382 e o código
CRC 922F9505.

0001604-91.2020.6.02.8000 0667382v3
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ÍTACA EIRELI 
CNPJ: 24.845.457/0001-65 - IE: 257.974.776  

Rua Luiz Altemburg Senior, 635 – Sala 101 – Escola Agrícola - Blumenau – SC – CEP 89031-300 

Telefone (47) 3057-3930 | propostas@itaca.eco.br | CNPJ: 24.845.457/0001-65 

AO 

TRE AL -  MACEIO - AL 

 
Pregão Eletrônico nº: 42/2020 

Nº da Licitação: 070011 

 
Apresentamos nossa proposta de preços: 
 
Item Qtde UN Material Marca/Modelo  Preço Unit.   Preço Total  

1 1 UND 

Balança de bancada mecânica 
com coluna 
ESPECIFICAÇÕES: 
- Balança de bancada mecânica 
com coluna; 
- Capacidade 150kg x 50g; 
- Plataforma 285mm x 370mm; 
- Coluna Tubular 30 cm; 
- Réguas em alumínio e estrutura 
em chapa de aço carbono lisa; 
- Pintura líquida martelada; 
- Grade de proteção e rodízios de 
ferro embutidos; 
- Garantia mínima de 01 (um) 
ano contra defeito de fabricação. 

Balmak 101  R$                829,00   R$                        829,00  

      Total   R$                 829,00  

       

Valor Total: Oitocentos e Vinte e Nove Reais 

 
 
Condições Comerciais: 

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) Dias 

Prazo de Pagamento: 10 (Dez) Dias 

Prazo de Entrega: 30 (Trinta) Dias 

Local de Entrega: Conforme edital 

Garantia: 12 (Doze) Meses  

Frete: Incluso 

Impostos: Todos inclusos. Não nos responsabilizamos pelo recolhimento de taxas e/ou simulacros de 

impostos desta operação e que são devidos à Secretaria de Estado da Fazenda da UF destino pelo 

destinatário. Ressalvado o caso de quando estiver previsto no edital a inclusão destes custos. 

Entrega: 1. Nossas entregas são feitas de segunda-feira à sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados 

locais e nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias, prevalece a 

solicitação do Edital. 

2. A ÍTACA EIRELI alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por 

escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, 

salvo instrução acerca destes casos constante no edital. 
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ÍTACA EIRELI 
CNPJ: 24.845.457/0001-65 - IE: 257.974.776  

Rua Luiz Altemburg Senior, 635 – Sala 101 – Escola Agrícola - Blumenau – SC – CEP 89031-300 

Telefone (47) 3057-3930 | propostas@itaca.eco.br | CNPJ: 24.845.457/0001-65 

3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente 

caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando 

que a mesma seja concluída. 

4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme 
legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento, 
solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte. 

DADOS DA EMPRESA 
Razão Social: ÍTACA EIRELI  CNPJ: 24.845.457/0001-65 
Sede: RUA LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635 Sala: 101 
Cidade/Estado: BLUMENAU, SC CEP: 89031-300 
E-mail: propostas@itaca.eco.br Telefone: (47) 3057-3928 
Inscrição Estadual: 257.974.776 Inscrição Municipal: 115.025 

   

DADOS DO REPRESENTANTE 
Responsável: Ismael Geovani Reichert Cargo/Função: GERENTE 
CPF: 010.021.359-66 

Telefone: (47) 3057-3930 
RG: 4.009.702 

   

DADOS BANCÁRIOS     
Banco: Maxicrédito - Sicoob (756) Agência: 3069 Conta: 86.699-7 

   

Fornecedor: DISTRIBUIDOR/REVENDEDOR 

 

BLUMENAU, 10 DE JULHO DE 2020. 

 

Ismael Geovani Reichert 

Gerente 

CPF: 010.021.359-66 

RG: 4.009.702  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de julho de 2020.
Senhor Chefe da SEPAT,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada

pela Empresa Itaca Eireli, evento 0730002, referente ao
Pregão Eletrônico n.º 42/2020.

 
Informo, que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 10/07/2020, às 10:05, 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
0730003 e o código CRC ECE8C25A.

0004560-80.2020.6.02.8000 0730003v1
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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 julho de 2020.
Ao pregoeiro
Prezado colega, verificamos que há uma

divergência nas medidas da plataforma. O solicitado seria de
300mm x 400mm enquanto que o oferecido é de 285mm x
370mm.

São diferenças que podem parecer insignificantes
para efeitos prático (15mm X 30mm). No entanto, fere o
solicitado.

No link https://www.zipautomacao.com.br/balanca-
plataforma/balanca-mecanica-plataforma-balmak-101-150kg-
inmetro, confirmamos as medidas da balança oferada

Assim, essa SEPAT não pode reconhecer como
válida a proposta.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 10/07/2020, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0730028 e o código CRC D80E1E3F.

0004560-80.2020.6.02.8000 0730028v1
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R.: Portuguesa, 58 – Vila Endres  – Guarulhos – SP – CEP 07041-050 
Tel. (11)2843-8158 --  Tel-Fax.(11)2431-0653 -  www.balancasnet.com.br 

Marcos Lima Pereira - ME 
CNPJ 08.730771/0001-46 

PROPOSTA COMERCIAL 2020-23449 
10-07-2020 

 
Vimos por meio desta apresentar nossa proposta para fornecimento das seguintes mercadorias: 

 
Modelo Descrição  Capacidade Divisão  Plataforma  

MIC 1/B Balança Mecânica 100kg 50g 30 x 40cm 

 

Balança Mecânica  - Micheletti 

 

Aprovada pelo INMETRO 

 

 

* Estrutura em chapa de aço carbono  

* Pintura Martelada  

* Réguas em alumínio 

* Pés reguláveis e antiderrapantes 

* Coluna tubular em aço carbono 

* Dimensões da Plataforma - (A x L x P) 13x30x40 cm 

* Dimensões da Balança - (A x L x P) 58x30x52 cm 

* Peso da Balança 11kg 

 

 

       Garantia: 01 ano - Rede de Assistência Técnica em todo Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pregão 70011 – Item 01 
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R.: Portuguesa, 58 – Vila Endres  – Guarulhos – SP – CEP 07041-050 
Tel. (11)2843-8158 --  Tel-Fax.(11)2431-0653 -  www.balancasnet.com.br 

Marcos Lima Pereira - ME 
CNPJ 08.730771/0001-46 

 
CONDIÇÕES COMERCIAIS: 

 
 

Modelo Descrição Qtd. Valor Unitário Valor Total 

MIC 1/B 

 
Balança Mecânica 100kg 

Plataforma 30x40cm 
 

01 R$829,00 R$829,00 

 
- Frete CIF: Por Nossa Conta 

- Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias 

- Validade da Proposta: 90 (noventa) dias 

- Condições de Pagamento: Empenho 

- Dados Bancários: 

BRADESCO 
AG. 2304 

C.C. 20337-8 

FAVORECIDO: MARCOS LIMA PEREIRA - ME 

CNPJ: 08.730.771/0001-46 

 

 
- Declaramos expressamente que nos preços estão incluídas todas as taxas, impostos, fretes e 

seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes até a efetiva entrega do 

objeto ofertado. 

 

 

 Atenciosamente 

 

 

 

 Elaborado por Marcelo 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de julho de 2020.
Senhor Chefe da SEPAT,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada pela

Empresa Marcos Lima Pereira, evento 0730131, referente ao Pregão
Eletrônico n.º 42/2020.

 
Informo, que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 10/07/2020, às 11:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0730137 e o código CRC ACF7B6A4.

0004560-80.2020.6.02.8000 0730137v1
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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 julho de 2020.
Prezado pregoeiro
Verificamos que esse modelo apresentado não

informa se possui
-  Grade de proteção e rodízios de ferro

embutidos;
Ela se mostra como fixa, com "Pés reguláveis e

antiderrapantes".
 
Caso o licitante não possa comprovar as

características acima solicitadas, essa SEPAT também
não pode reconhecer como válida a proposta.

 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 10/07/2020, às 12:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0730150 e o código CRC 784E2CF1.

0004560-80.2020.6.02.8000 0730150v1
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10/07/2020 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/chat_pregoeiro.asp?coduasg=70011&nomuasg=TRIBUNAL+REGIONAL+ELEITORAL+DE+AL… 1/1

UASG:  70011 - TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS 
Pregão nº: 422020 
Modo de Disputa: Aberto/Fechado 
Fornecedores Conectados: 4

Pregoeiro fala:
(10/07/2020 12:12:15)

Para MARCOS LIMA PEREIRA - Irei encaminhar a resposta de V.Sª à
unidade requisitante para esclarecimentos acerca do que foi informado
por V.Sª. Tendo em vista o intervalo do horário comercial,
suspenderemos a sessão eletrônica e retornaremos na segunda-feira,
dia 13/07/2020, às 14 horas.

Fornecedor fala:
(10/07/2020 12:10:13)

Sr. Pregoeiro, esta capacidade de balança mecânica é chamada
modelo de balcão, não possui rodas ou grades de proteção. Isto só se
aplica nas balanças mecânicas acima de 200kg.

Pregoeiro fala:
(10/07/2020 12 08 29)

Para MARCOS LIMA PEREIRA - V.Sª tem alguma consideração a ser
consignada?

 

- Ao selecionar "todos", a mensagem enviada será vista por t
  sem direito a resposta ( * ).
- Ao selecionar um fornecedor específico, a mensagem envia
fornecedor selecionado, terá direiro à resposta. 
- Ao selecionar outro fornecedor para troca de mensagem, o 
terá o chat fechado para resposta.

Fornecedor: Para MARCOS LIMA PEREIRA

Mensagem:

 Caracteres restantes: 360

Enviar Mensagem  Ver todas as mensagens  Fech
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de julho de 2020.
Senhor Chefe da SEPAT,
 
Transcrevo a informação prestada pela Empresa Marcos

Lima Pereira, evento 0730164 (a seguir trascrito), referente ao
Pregão Eletrônico n.º 42/2020, de acordo com o despacho exarado
por V.Sª, evento 0730150:

 
"Sr. Pregoeiro, esta capacidade de balança mecânica é

chamada modelo de balcão, não possui rodas ou grades de proteção.
Isto só se aplica nas balanças mecânicas acima de 200kg."

 
Informo, que a sessão eletrônica encontra-se suspensa,

retornando, na segunda-feira, dia 13/07/2020, às 14 horas.
 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 10/07/2020, às 12:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0730165 e o código CRC E56C8DC0.

0004560-80.2020.6.02.8000 0730165v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2020.
Prezado pregoeiro
Esta Seção de Patrimônio apenas copiou as

características apresentadas pelo Núcleo Socioambiental -
NSA  deste Regional para elaborar o Termo de Referência, até
por desconhecer o material.

No entanto, deixo registrado que verificamos em
um site (https://www.balancasnet.com.br/1-balanca-
industrial/balcao/balanca-mecanica-balcao-50kg-micheletti) a
descrição de "Grade de proteção e Rodízios embutidos" para
uma balança com capacidade de 50 Kg.

Talvez essa informação não diga respeito aos
apoios da mesma, mas repito, não somos conhecedores do
material. Talvez o licitante possa corrigir nossa impressão.
Não conseguimos contato telefônico com o fabricante para
tirara a dúvida.

Caso necessário, a Unidade Requisitante, NSA,
poderia dirrimir tal incerteza na informação.

Enquanto essa dúvida não for oficialmente desfeita,
este servidor não pode atestar a conformidade da proposta.

 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 13/07/2020, 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
0730535 e o código CRC 2CDB6213.

0004560-80.2020.6.02.8000 0730535v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2020.
Senhor Secretário,
 
Tendo em vista a vossa aprovação ao termo de

referência, base/objeto deste procedimento, e considerando as
alegações da empresa participante do certame licitatório,
evento 0730164, e o despacho do chefe da seção de
patrimônio evento 0730535, encaminho os autos para análise
e elucidação de quem poderá auxiliar/responder este
pregoeiro nas alegações acima mencionadas.

 
Informo que estarei adiando o certame para o dia

15 de julho ( quarta-feira) às 15h.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 13/07/2020, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0730621 e o código CRC EA79FF77.

0004560-80.2020.6.02.8000 0730621v1
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R.: Portuguesa, 58 – Vila Endres  – Guarulhos – SP – CEP 07041-050 
Tel. (11)2843-8158 --  Tel-Fax.(11)2431-0653 -  www.balancasnet.com.br 

Marcos Lima Pereira - ME 
CNPJ 08.730771/0001-46 

PROPOSTA COMERCIAL 2020-23449 
10-07-2020 

 
Vimos por meio desta apresentar nossa proposta para fornecimento das seguintes mercadorias: 

 
Modelo Descrição  Capacidade Divisão  Plataforma  

MIC 1/B Balança Mecânica 100kg 50g 30 x 40cm 

 

Balança Mecânica  - Micheletti 

 

Aprovada pelo INMETRO 

 

 

* Estrutura em chapa de aço carbono  

* Pintura Martelada  

* Réguas em alumínio 

* Pés reguláveis e antiderrapantes 

* Coluna tubular em aço carbono 

* Dimensões da Plataforma - (A x L x P) 13x30x40 cm 

* Dimensões da Balança - (A x L x P) 58x30x52 cm 

* Peso da Balança 11kg 

 

 

       Garantia: 01 ano - Rede de Assistência Técnica em todo Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pregão 70011 – Item 01 
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R.: Portuguesa, 58 – Vila Endres  – Guarulhos – SP – CEP 07041-050 
Tel. (11)2843-8158 --  Tel-Fax.(11)2431-0653 -  www.balancasnet.com.br 

Marcos Lima Pereira - ME 
CNPJ 08.730771/0001-46 

 
CONDIÇÕES COMERCIAIS: 

 
 

Modelo Descrição Qtd. Valor Unitário Valor Total 

MIC 1/B 

 
Balança Mecânica 100kg 

Plataforma 30x40cm 
 

01 R$829,00 R$829,00 

 
- Frete CIF: Por Nossa Conta 

- Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias 

- Validade da Proposta: 90 (noventa) dias 

- Condições de Pagamento: Empenho 

- Dados Bancários: 

BRADESCO 
AG. 2304 

C.C. 20337-8 

FAVORECIDO: MARCOS LIMA PEREIRA - ME 

CNPJ: 08.730.771/0001-46 

 

 
- Declaramos expressamente que nos preços estão incluídas todas as taxas, impostos, fretes e 

seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes até a efetiva entrega do 

objeto ofertado. 

 

 

 Atenciosamente 

 

 

 

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

 

DESPACHO

Maceió, 14 de julho de 2020.
À PREG.
 
Senhor Pregoeiro,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho PREG (doc. 0730621), referente à análise técnica da
proposta apresentada pela Empresa Marcos Lima Pereira,
Evento (0730131), concernente ao Pregão Eletrônico n.º
42/2020.

Nesse sentido, há de se considerar a ponderação
realizada no Despacho SEPAT (doc. 0730150), relativa à
sinalização das características da referida balança
existentes no site Balanças Net (doc. 0731358), quanto à
existência de "grade de proteção e rodízios embutidos". Esta
sinalização foi respondida pela empresa participante do
certame licitatório da seguinte forma: "Sr. Pregoeiro, esta
capacidade de balança mecânica é chamada modelo de balcão,
não possui rodas ou grades de proteção. Isto só se aplica nas
balanças mecânicas acima de 200kg.", Evento (0730164).

Posto isto, podemos obsevar que a balança
mecânica citada no Despacho SEPAT (doc. 0730535), que se
encontra disponível no site https://www.balancasnet.com.br/1-
balanca-industrial/balcao/balanca-mecanica-balcao-100kg-
micheletti, Evento (0731358), possui similaridade com a
balança mecânica apresentada na proposta da Empresa
Marcos Lima Pereira, Evento (0731176).
Paralelamente, realizamos o comparativo entre as
especificações apresentadas no Termo de Referência, na
proposta da Empresa Marcos Lima Pereira e no site da
internet Balanças NET, apresentado no quadro abaixo,
motivos estes pelo qual valido a proposta apresentada pela
referida empresa e recomendo a continuidade do certame
licitatório.

 
COMPARATIVO - BALANÇA MECÂNICA - ESPECIFICAÇÕES

TERMO DE REFERÊNCIA PROPOSTA DA EMPRESA MARCOS
LIMA PEREIRA SITE BALANÇAS NET

BALANÇA DE BANCADA MECÂNICA COM
COLUNA BALANÇA MECÂNICA COM COLUNA BALANÇA MECÂNICA BALCÃO

100KG
CAPACIDADE 100KG x 50G CAPACIDADE 100 KG x 50G CAPACIDADE 100KG
PLATAFORMA 30 x 40 CM PLATAFORMA 30 x 40 CM PLATAFORMA 30 x 40 CM
COLUNA TUBULAR 30 CM COLUNA TUBULAR EM AÇO CARBONO -
RÉGUAS EM ALUMÍNIO E ESTRUTURA EM
CHAPA DE AÇO CARBONO LISA

RÉGUAS EM ALUMÍNIO / ESTRUTURA EM
CHAPA DE AÇO CARBONO

ESTRUTURA EM CHAPA DE
AÇO CARBONO

PINTURA LÍQUIDA MARTELADA PINTURA MARTELADA PINTURA MARTELADA
GRADE DE PROTEÇÃO E RODÍZIOS DE FERRO
EMBUTIDOS - GRADE DE PROTEÇÃO E

RODÍZIOS EMBUTIDOS
GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO CONTRA
DEFEITO DE FABRICAÇÃO

GARANTIA DE 01 ANO - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA EM TODO O BRASIL GARANTIA DE 12 MESES
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Atenciosamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 15/07/2020, às 13:47, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0731182 e o código CRC 1D33CD09.

0004560-80.2020.6.02.8000 0731182v1
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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: 08.730.771/0001-46
Razão Social: MARCOS LIMA PEREIRA
Nome Fantasia: BALANCASNET
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/06/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
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

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 24/12/2020
FGTS 31/07/2020
Trabalhista Validade: 03/10/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 07/05/2020 (*)
Receita Municipal Validade: 18/03/2020 (*)

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: 15/07/2020 15:06 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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CNPJ / IE: 08.730.771/0001-46

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

20070089933-03

15/07/2020 15:12:31

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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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: 15/07/2020 15:13:37 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: MARCOS LIMA PEREIRA 
CNPJ: 08.730.771/0001-46 
 
 
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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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: 08.730.771/0001-46
Razão Social: MARCOS LIMA PEREIRA

Atividade Econômica Principal:

4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU
MAGAZINES

Endereço:
RUA PORTUGUESA, 58 - SALA 1 - VILA ENDRES - Guarulhos / São Paulo

Emitido em: 15/07/2020 15:05 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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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
08.730.771/0001-46
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
23/03/2007 

 
NOME EMPRESARIAL 
MARCOS LIMA PEREIRA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
BALANCASNET 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados
anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

 
LOGRADOURO 
R PORTUGUESA 

NÚMERO 
58 

COMPLEMENTO 
SALA 1 

 
CEP 
07.041-050 

BAIRRO/DISTRITO 
VILA ENDRES 

MUNICÍPIO 
GUARULHOS 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
COMERCIAL@BALANCASNET.COM.BR 

TELEFONE 
(11) 2431-0653 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
23/03/2007 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/07/2020 às 15:15:17 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

 

 

FICHA CADASTRAL COMPLETA
 

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS “EMPRESA”, “CAPITAL”, “ENDEREÇO”, “OBJETO SOCIAL” E

“TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA” REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO

REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

 

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

 

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE

O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

 

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA

DE BREVE RELATO (FBR).

 

EMPRESA

MARCOS LIMA PEREIRA

TIPO: EMPRESÁRIO (M.E.)

NIRE MATRIZ DATA DA CONSTITUIÇÃO EMISSÃO

35122264052 23/03/2007 08/05/2019 08:17:57

INÍCIO DE ATIVIDADE CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL

21/03/2007 08.730.771/0001-46 336.803.904.111

CAPITAL

R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: RUA CARLOS RODRIGUES NÚMERO: 115

BAIRRO: PARQUE CONTINENTAL COMPLEMENTO: 

MUNICÍPIO: GUARULHOS CEP: 07080-007 UF: SP

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA BEBÊ E CONGÊNERES.

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

MARCOS LIMA PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 251.736.118-55, RG/RNE: 25324271X - SP (SSP), RESIDENTE À RUA ANTONIETA,

113, APTO. 84, PICANCO, GUARULHOS - SP, CEP 07080-120.

ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 721.745/07-6     SESSÃO: 23/03/2007     

REGISTRO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

NUM.DOC: 233.010/07-5     SESSÃO: 13/07/2007     

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA CACHOEIRA, 936, JARDIM ROSA DE FRANCA, GUARULHOS - SP, CEP 07080-000.

Página 1 de 2Documento Gratuito
Proibida a Comercialização
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NUM.DOC: 137.221/08-3     SESSÃO: 27/05/2008     

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA BENJAMIN HARRIS HUNNICUTT, 500, BOX 3, VILA RIO DE JANEIRO,

GUARULHOS - SP, CEP 07124-000.

NUM.DOC: 245.248/10-9     SESSÃO: 04/08/2010     

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCOS LIMA PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF 251.736.118-55, RG:

25324271X - SP (SSP), RESIDENTE À AVENIDA ALEXANDRE GRANDISOLI, 287, PARQUE CONTINENTAL II, GUARULHOS - SP,

CEP 07084-320, OCUPANDO CARGO DE EMPRESÁRIO.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA CACHOEIRA, 1204, SALA 2-A, JARDIM TEREZOPOLIS, GUARULHOS - SP, CEP

07080-000.

NUM.DOC: 385.410/11-6     SESSÃO: 29/09/2011     

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA CACHOEIRA, 980, SALA 2, JARDIM TEREZOPOLIS, GUARULHOS - SP, CEP 07080-

000.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS PARA

BEBES, BALANCAS, MERCADORIAS VARIADAS EXCETO ALIMENTOS E SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM BALANCAS

E OUTROS ELETRONICOS.

INCLUSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 336.803.904.111.

NUM.DOC: 275.274/18-4     SESSÃO: 14/06/2018     

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCOS LIMA PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF 251.736.118-55, RG:

25324271X - SP (SSP), RESIDENTE À RUA DAS PALMEIRAS, 302, APTO 1802, GOPOÚVA, GUARULHOS - SP, CEP 07022-000,

OCUPANDO CARGO DE EMPRESÁRIO.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA PORTUGUESA, 58, SALA 1, VILA ENDRES, GUARULHOS - SP, CEP 07041-050.

NUM.DOC: 821.457/18-4     SESSÃO: 19/09/2018     

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE -

(EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35122264052

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 07/05/2019

Ficha Cadastral Completa emitida para MARCOS LIMA PEREIRA : 25173611855. Documento certificado por JUNTA

COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste

documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade

116778483, quarta-feira, 8 de maio de 2019 às 08:17:57.
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 19/02/2020  8442489 

 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:   9870349  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     AÇÕES 
 CÍVEIS,   FAMÍLIA   E   SUCESSÕES,   FALÊNCIAS,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E 
 EXTRAJUDICIAIS,   EXECUÇÕES   FISCAIS   E   JUIZADOS   ESPECIAIS   CÍVEIS  ,   no   período   de   10   (dez) 
 anos   anteriores   a   18/02/2020,    verificou     NADA   CONSTAR   como   réu/requerido/interessado   em   nome 
 de: ***************************************************************************************************************** 

 MARCOS   LIMA   PEREIRA   EPP  ,   CNPJ:   08.730.771/0001-46,   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   em   tramitação   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 n.º 22/2019. 

 Esta   certidão   aponta   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em   grau 
 de   recurso,   e   não   aponta   os   processos   distribuídos   há   mais   de   10   anos   da   data   limite,   ainda   que 
 estejam em andamento. 

 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   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   as 
 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, 19 de fevereiro de 2020. 

                8442489 
 PEDIDO N°:  

Certidão FALÊNCIA E CONCORDATA (0731955)         SEI 0004560-80.2020.6.02.8000 / pg. 162



Anexo REGISTRO COMERCIAL - ALTERAÇÃO ENDEREÇO (0731957)         SEI 0004560-80.2020.6.02.8000 / pg. 163



08/01/2019 Consulta Completa - Impressão

https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(2mfuoa55ukxgwj45frwfc145))/Pages/Cadastro/Consultas/ConsultaCompleta/ConsultaCompletaImpress… 1/2

Consulta Cadastral Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

 
Imprimir Voltar

 
 

IE: 336.803.904.111 Situação:  Ativo

CNPJ: 08.730.771/0001-46 Data da Inscrição no Estado:  29/03/2007

Nome Empresarial: MARCOS LIMA PEREIRA Regime Estadual:  SN

  Regime RFB:  SN

   

 

Empresa - Geral

 

Nome Empresarial: MARCOS LIMA PEREIRA

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Data início da Atividade: 29/03/2007

CNPJ da Matriz: 08.730.771/0001-46

 

Porte: Empresa de Pequeno Porte

Capital Social: R$ 10.000,00

Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL Data início do regime: 01/07/2007

  

Regime Especial de IE Única: Não Regime Especial de IE
Única por Município:

Não

    

 

Participantes
CPF/CNPJ Nome Qualificação Participação no Cap. Social Data de Entrada

251.736.118-55 MARCOS LIMA PEREIRA Empresário - 23/03/2007

Endereço do Participante

Logradouro: RUA R CARLOS RODRIGUES

N°: 115 Complemento:

CEP: 07.084-320 Bairro: PQ. CONTINENTAL II

Município: GUARULHOS UF: SP

Contato do Participante

Telefone: Fax:

e-mail:

 

  

Estabelecimento - Geral
  

Nome Fantasia: BALANCASNET  

CNPJ: 08.730.771/0001-46 Data da Inscrição no Estado: 29/03/2007  

IE: 336.803.904.111 Data Início da IE: 29/03/2007

NIRE: 35.1.2226405-2

  

Situação Cadastral: Ativo Data Início da Situação: 29/03/2007

Ocorrência Fiscal: Ativa

  

Tipo de Unidade: Unidade produtiva Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo
Internet

  

  

Tributário
 

Substituto Tributário: Não Desde: 29/03/2007

CPR: 1200 Data Início da CPR: 31/01/2014

CPR-ST:

 

CNAE Principal: 47.13-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou
magazines Data Início do CNAE Prin.: 29/09/2011

CNAE Secundários: 47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados
anteriormente

Data Início do CNAE Sec.: 29/09/2011

95.29-1/99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos
pessoais e domésticos não especificados anteriormente

Data Início do CNAE Sec.: 29/09/2011

 

DRT: DRT-13 - GUARULHOS Posto Fiscal: PF-10 - GUARULHOS

  

  

Contabilista
 

CRC: 1SP112559/O-4 CPF/CNPJ: 004.386.978-55

Nome: JOYCE APARECIDA RODRIGUES P MAROTTI

 

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento
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Data Início do Contabilista no
Estabelecimento:

14/08/2015

 

Situação Cadastral: ATIVO

 

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista
    

Tipo: Comercial   

    

Logradouro: RUA CAVADAS

N°: 465 Complemento:

CEP: 07.044-000 Bairro: VILA SAO JOAO

Município: GUARULHOS UF: SP

    

Telefone: (11)2421-4036 Fax:

e-mail: joyce@marotti.adm.br   

 

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista
    

Tipo: Residencial   

    

Logradouro: RUA FRITZ REIMANN   

Nº: 453 Complemento:

CEP: 07.044-020 Bairro: VILA SAO JOAO

Município: GUARULHOS UF: SP

    

Telefone: (11)2642-1410 Fax:

e-mail: joyce@marotti.adm.br   

   

  

Endereço do Estabelecimento
 

Logradouro: RUA PORTUGUESA

N°: 58 Complemento: SALA 1

CEP: 07.041-050 Bairro: VILA ENDRES

Município: GUARULHOS UF: SP

Referência: PROXIMO A RUA DOZE DE OUTUBRO.

Data de Início do Endereço: 14/06/2018

 

Contato do Estabelecimento
 

Telefone 1: (11)2431-0653 Telefone 2:

Fax: e-mail: COMERCIAL@BALANCASNET.COM.BR

 

  

Endereço de Correspondência
    

Logradouro: RUA PORTUGUESA

N°: 58 Complemento: SALA 1

CEP: 07.041-050 Bairro: VILA ENDRES

Município: GUARULHOS UF: SP

Referência: PROXIMO A RUA DOZE DE OUTUBRO.

    

  

Versão: 3.59.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/07/2020 às 15:21) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 251.736.118-55.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

5F0F.4941.CBCE.F313 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 15/07/2020 as 15:21:53 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: MARCOS LIMA PEREIRA 
 
CPF/CNPJ: 251.736.118-55 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 15:16:25 do dia 15/07/2020, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA 
 
Código de controle da certidão: DIMW150720151625 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 08.730.771/0001-46
Razão Social: MARCOS LIMA PEREIRA
Nome Fantasia: BALANCASNET
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Guarulhos / São Paulo
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

6670 ESCALAS E BALANÇAS Ativo

Emitido em: 15/07/2020 15:11 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 08.730.771/0001-46
Razão Social: MARCOS LIMA PEREIRA
Nome Fantasia: BALANCASNET
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/06/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 336.803.904.111 Inscrição Municipal: 014.44.85
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Capital Social: R$ 10.000,00 Data de Abertura da Empresa: 23/03/2007
CNAE Primário: 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE

DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
CNAE Secundário 1: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
CNAE Secundário 2: 9529-1/99 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E

Dados para Contato
CEP: 07.041-050
Endereço: RUA PORTUGUESA, 58 - SALA 1 - VILA ENDRES
Município / UF: Guarulhos / São Paulo
Telefone: (11) 24310653
Email: COMERCIAL@BALANCASNET.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro
251.736.118-55CPF:

Nome: MARCOS LIMA PEREIRA
Carteira de Identidade: 25324271x Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 27/09/1989 Data de Nascimento: 27/05/1975
E-mail: comercial@balancasnet.com.br

Linhas de Fornecimento

Materiais
6670 - ESCALAS E BALANÇAS

Emitido em: 15/07/2020 15:08 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 08.730.771/0001-46
Razão Social: MARCOS LIMA PEREIRA
Nome Fantasia: BALANCASNET
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 15/07/2020 15:06 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 08.730.771/0001-46
Razão Social: MARCOS LIMA PEREIRA
Nome Fantasia: BALANCASNET
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 15/07/2020 15:06 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 08.730.771/0001-46
Razão Social: MARCOS LIMA PEREIRA
Nome Fantasia: BALANCASNET
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 15/07/2020 15:07 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 08.730.771/0001-46
Razão Social: MARCOS LIMA PEREIRA
Nome Fantasia: BALANCASNET
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 15/07/2020 15:07 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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15/07/2020 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Ciencia_Edital.asp?prgCod=854828&prpCod=13273376&codUasg=70011&nomUasg=T… 1/1

  

 

DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 42/2020 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 42/2020 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 08.730.771/0001-46 - MARCOS LIMA PEREIRA

Guarulhos, 25 de Junho de 2020.

 

Fechar
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15/07/2020 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/DeclaracaoME.asp?prpCod=13273376 1/1

  

 

 

DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa
 
Pregão eletrônico 42/2020 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 08.730.771/0001-46 - MARCOS LIMA PEREIRA 

25 de Junho de 2020.

 

Voltar
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15/07/2020 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Menor.asp?prgCod=854828&prpCod=13273376&codUasg=70011&nomUasg=TRIBUNA… 1/1

  

 

 
 

Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 42/2020 UASG 70011

MARCOS LIMA PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 08.730.771/0001-46, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo
menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição
Federal.

Guarulhos, 25 de Junho de 2020.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 42/2020 UASG 70011

MARCOS LIMA PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 08.730.771/0001-46, declara que não possui em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da
Constituição Federal.

Guarulhos, 25 de Junho de 2020.

 

Fechar
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15/07/2020 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_IndependProp.asp?prgCod=854828&prpCod=13273376 1/1

  

 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 42/2020 UASG 70011

MARCOS LIMA PEREIRA, como representante devidamente constituído de 08.730.771/0001-46 - MARCOS LIMA
PEREIRA doravante denominado MARCOS LIMA PEREIRA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 42/2020
UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 42/2020 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo MARCOS LIMA PEREIRA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
42/2020 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 42/2020 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 42/2020 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 42/2020 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 42/2020 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 42/2020 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 42/2020 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Guarulhos, em 25 de Junho de 2020. 

MARCOS LIMA PEREIRA

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 42/2020 UASG 70011

MARCOS LIMA PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 08.730.771/0001-46, declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa,
atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Guarulhos, 25 de Junho de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 42/2020 UASG 70011

MARCOS LIMA PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 08.730.771/0001-46, declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de
aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Guarulhos, 25 de Junho de 2020.

 

Fechar
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15/07/2020 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Superveniente.asp?prgCod=854828&prpCod=13273376&codUasg=70011&nomUasg=T… 1/1

  

 

 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 42/2020 UASG 70011

MARCOS LIMA PEREIRA, CNPJ nº 08.730.771/0001-46, declara sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Guarulhos, 25 de Junho de 2020.

 

Fechar
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@e-̂ f̀L̂fEE _TGEEFGf[EaEEEFb̀[ FEaÈ aWEWE-Ê SWESFWS\[[
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@e-̂_fL̂_EE _TGEEFGf[EaEEEFb̀[ FEaÈ aWEWE-Ê SWFSW\Sf̀ `
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x̀ cq̀egj̀/iĝg/]cqf̀/j]/gc]{̀ /̀/p̀ ĉ]e]j̀ /̂�[-x�t/}a�[/vh-ha-[3/x~v�:xvn>
547<957<<8:5558;217

Ata PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2020 (0732059)         SEI 0004560-80.2020.6.02.8000 / pg. 184



���������� ���	
��������������������	
����������
�

���������������� !�"#��$�%�& ��#$' ��(")#*$�%�!�� +�,

-./011230.45
65781295760
:5.;5/2<=57>
?.0@5

ABCBDCEBEB
AAFGAFEH

-./011265757812957607:5.;5/2<=57607?.0@5780I57J51.0/06517K?L:MN7OPK?7Q-L-PL?R7:SQTC:QUF
BVWDXBWDDACBBBA>GHW

?/0Y40
AZCBDCEBEB
AZFBGFZH

?/0Y407Y.6Y;Y6[2I762781585\42W7U51.0/0651F7K?L:MN7OPK?7Q-L-PL?R7:SQTC:QUF7BVWDXBWDDACBBBA>
GHR780I5730I]517I2./07607L̂ 7VE_RBBBBW

2̀aYIY4265
AZCBDCEBEB
AZFXAFXZ

2̀aYIY42<=57037b1[85760781585\42\W7U51.0/0651F7K?L:MN7OPK?7Q-L-PL?7>7:SQTC:QUF
BVWDXBWDDACBBBA>GH

cdefghijkglfimkgmnogjfpgfqgrsqjeftuqufefikgl

7

vqerufpgfwgmjuxgmj

yuku wgmjuxgl

Q10b50Y15 ABCBDCEBEB
B_FBAFED

N1\z2\{7OY/Y42.40\R7a5376Y2W7P.Y/Y2I30.407;01YJY/21035\727/5.J513Y6260762\781585\42\
2810\0.4262\R7037\0b[Y62R7\01|72a0142727J2\07607I2./0\W

Q10b50Y15 ABCBDCEBEB
B_FBXFEH

M7Y4037A7J5Y72a0145W7N5IY/Y4235\7570.;Y57607I2./0\W

NY\4032 ABCBDCEBEB
B_FBXFEH

N1\W7U51.0/06510\R72Ib[32\781585\42\7657Y4037A70\4=5703824262\W7N5IY/Y4235\7570.;Y5
607I2./0\W

Q10b50Y15 ABCBDCEBEB
B_FEHFXA

?7042827J0/]2627J5Y7Y.Y/Y26278212757Y4037AW7U51.0/06517}[072810\0.45[7I2./070.4107L̂
_G_RV_BB707L̂ 7AWBBBRBBBB785601|70.;Y217[37I2./07~.Y/5707J0/]265724�7�\7B_FXAFXA765

6Y27ABCBDCEBEBW

NY\4032 ABCBDCEBEB
B_FXAFXA

?7042827J0/]2627657Y4037A7J5Y70./011262W

NY\4032 ABCBDCEBEB
B_FXAFXA

M7Y4037A70\4|70./011265W

NY\4032 ABCBDCEBEB
B_FXAFXA

M7Y4037A740;070382407102I78212757;2I517VE_RBBBBW7Q15/060[>\0757\5140Y570I041�.Y/570.410
5\7J51.0/06510\7/53781585\42\703824262\W7?/5382.]072\7/5.;5/2<�0\7.57T[Ib230.45

607Q1585\42\W

NY\4032 ABCBDCEBEB
B_FXAFXA

�565\75\7Y40.\70\4=570./011265\W7N01|7Y.Y/Y262727042827607T[Ib230.457607Q1585\42\W
U2;5172/5382.]2172412;�\7627J[./Y5.2IY62607�?/5382.]21

�[Ib230.45C]2aYIY42<=5C263Y\\YaYIY6260�W

Q10b50Y15 ABCBDCEBEB
B_FXGFGA

Q2127P�?:?7-PL-OP7>7N1z2{7OY/Y42.40R7a5376Y2W7�WN�7J5Y727A�703810\27/I2\\YJY/2627821275
Y403707/5.\Y6012.65727I0bY\I2<=57657Q10b=57-I041�.Y/5707-6Y42IR7}[0\4Y5.235\

810IY3Y.2130.40F7�727\[2730I]51781585\42�

EGWVGZWGZDCBBBA>
HZ

ABCBDCEBEB
B_FXDFZE

NY37N1W7Q10b50Y15W

Q10b50Y15 ABCBDCEBEB
B_FX_FEE

Q2127P�?:?7-PL-OP7>7N1z2{7OY/Y42.40R72b1260<5W7U2;5170.;Y21727\[2781585\42760;Y6230.40
2�[\42627257~I4Y357I2./075J0142657.57812957607BE7z6[2\{7]512\R7/5.40.6574562\72\

0@Yb�./Y2\7657-6Y42I7072.0@5\W

Q10b50Y15 ABCBDCEBEB
B_FX_FXE

Q2127P�?:?7-PL-OP7>7P1035\7/5.;5/2172.0@5W

NY\4032 ABCBDCEBEB
B_FX_FGE

N0.]517J51.0/06517P�?:?7-PL-OPR7:SQTC:QUF7EGWVGZWGZDCBBBA>HZR7\5IY/Y457570.;Y5765
2.0@5710J010.407257�4037AW

Q10b50Y15 ABCBDCEBEB
B_FX_FZA

Q2127P�?:?7-PL-OP7>7?.0@57/5.;5/265W

EGWVGZWGZDCBBBA>
HZ

ABCBDCEBEB
B_FGGFGV

5�W7Q10b50Y15R75a1Yb265

NY\4032 ABCBDCEBEB
B_FZ_FAH

N0.]517Q10b50Y15R757J51.0/06517P�?:?7-PL-OPR7:SQTC:QUF7EGWVGZWGZDCBBBA>HZR70.;Y5[75
2.0@578212757�4037AW

Q10b50Y15 ABCBDCEBEB
ABFB_FBX

Q2127P�?:?7-PL-OP7>7N1z2{7OY/Y42.40R7Y.J51357}[070./23Y.]0Y72781585\427821272.|IY\0
4�/.Y/2780I27[.Y6260710}[Y\Y42.40W7U2;5172b[21621W

EGWVGZWGZDCBBBA>
HZ

ABCBDCEBEB
ABFAXFBG

M�W7N1W7Q10b50Y15

Q10b50Y15 ABCBDCEBEB
ABFZEFEG

Q2127P�?:?7-PL-OP7>7N1z2{7OY/Y42.40R7a5376Y2W7�12.\/10;5757Y.40Y1574051765760\82/]5
815J01Y65780I27[.Y626076032.62.407}[2.6576272.|IY\0762781585\427607�WN�WF

Q10b50Y15 ABCBDCEBEB
ABFZXFXG

Q2127P�?:?7-PL-OP7>7WWW�Q1092657/5I0b2R7;01YJY/235\7}[07]|7[3276Y;01b�./Y27.2\
306Y62\76278I242J5132W7M7\5IY/Y42657\01Y27607XBB337@7GBB3370.}[2.457}[075

5J010/Y657�7607EVZ337@7XDB33W7WWW

Q10b50Y15 ABCBDCEBEB
ABFZGFBE

Q2127P�?:?7-PL-OP7>7WWW7N=576YJ010.<2\7}[078560378210/017Y.\Yb.YJY/2.40\7821270J0Y45\
81|4Y/57zAZ337�7XB33{W7S570.42.45R7J010757\5IY/Y4265W7WWW

Q10b50Y15 ABCBDCEBEB
ABFZGFAV

Q2127P�?:?7-PL-OP7>7WWW7S57IY.�7]448\FCC���W9Y82[4532/25W/53Wa1Ca2I2./2>
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão Eletrônico   Nº 00042/2020 

RESULTADO POR FORNECEDOR

08.730.771/0001-46 - MARCOS LIMA PEREIRA
ItemDescrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 BALANÇA MECÂNICA Unidade 1 R$ 912,2100 R$ 829,0000 R$ 829,0000
Marca: Micheletti
Fabricante: Micheletti
Modelo / Versão: MIC 1/B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Balança de bancada mecânica com coluna; - Capacidade 100kg x 50g; - Plataforma
30 x 40 cm; - Coluna Tubular 30 cm; - Réguas em alumínio e estrutura em chapa de aço carbono lisa; - Pintura líquida martelada; -
Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação.

Total do Fornecedor: R$ 829,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 829,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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56502931472Usuário:

15/07/2020 16:09:26Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

MARCOS LIMA PEREIRA Adimplente08730771
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00042/2020 

Às 16:11 horas do dia 15 de julho de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00042/2020, referente ao
Processo nº 0004560-80.2020, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: BALANÇA MECÂNICA
Descrição Complementar: BALANÇA MECÂNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ATÉ 1.000 KG, TIPO
PLATAFORMA, DIVISÃO 500 G, USO USO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM COLUNA E PLATAFORMA
1000 MM X 1000 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 912,2100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MARCOS LIMA PEREIRA , pelo melhor lance de R$ 829,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 15/07/2020
16:11:00

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARCOS LIMA PEREIRA, CNPJ/CPF:
08.730.771/0001-46, Melhor lance: R$ 829,0000

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4749 - 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  0729937

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTO: 0731182

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 0731947

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  0731948 (FAZENDA ESTADUAL)

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  0731947

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0732061

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0731971

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como

Informação 4749 (0732064)         SEI 0004560-80.2020.6.02.8000 / pg. 192



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

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 0731966

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 0731967

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 0731968

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 0731962

REGISTRO COMERCIAL: 0731953 E 0731954

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 0731955

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 0731960

CONSULTA CONSOLIDADA: 0731949

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 0731950

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 0731952

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL0731959: 

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   

CONSULTA CONSOLIDADA: 0731949

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 0731961

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0732059

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
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26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0732063

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: 0730131

Resultado Fornecedor: 0732060

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 16/07/2020, às 10:05, 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
0732064 e o código CRC B88FF884.

0004560-80.2020.6.02.8000 0732064v9
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PROCESSO : 0004560-80.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : FASE EXTERNA PREGÃO 42/2020. AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE BANCADA.

 

Parecer nº 1318 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 42/2020, objetivando
a aquisição de material permanente – balança de bancada
mecânica,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0723585).

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 (0732064).

A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

 

Item Questionário
Sim
Não

N/A
Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

0723903

0723904

 

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)
de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM Idem

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
SIM Idem

4
A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas apresentadas, dos lances ofertados na ordem de
classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.
SIM 0732059

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM 0732063

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
 Fase

posterior

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da administração ou publicação em órgão da imprensa
oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
SIM 0732064

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Idem

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa?

 

SIM

 

0731176

10 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão de licitar com a União e foi verificada a
inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

0731947

0731949

0732061

0731948
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Dessa forma, esta Assessoria Jurídica conclui pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº
42/2020 e subsequente contratação da empresa MARCOS
LIMA PEREIRA, CNPJ nº 08.730.771/0001-46, a fim de
fornecer material permanente – balança de bancada mecânica,
no valor total de R$ 829,00 (oitocentos e vinte nove reais),
conforme a proposta comercial (0731176).

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 16/07/2020, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Analista Judiciário, em 16/07/2020, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0732220 e o código CRC 9CDE1DA4.

0004560-80.2020.6.02.8000 0732220v3
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CONCLUSÃO

Maceió, 20 de julho de 2020.
Senhor Presidente,
 
Trata-se de procedimento objetivando a aquisição de

material permanente  – balança de bancada mecânica,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital (0723585).

Constatada a regularidade de todos os atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório e,
considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1318 (0732220), submeto o
presente procedimento à superior consideração de Vossa Excelência,
para os fins de homologação do presente pregão eletrônico, nos
termos disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002
e Decreto nº 10.024/2019.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
22/07/2020, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0733444 e o código CRC FE988D11.

0004560-80.2020.6.02.8000 0733444v1

Conclusão GDG 0733444         SEI 0004560-80.2020.6.02.8000 / pg. 197



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 : 0004560-80.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico. Aquisição de material permanente  – balança de bancada mecânica.

 

Decisão nº 1902 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 1318 (0732220), atestando a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 42/2020, cujo
objeto é a aquisição de material permanente – balança de bancada
mecânica, para pesagem dos resíduos sólidos recicláveis produzidos
internamente neste Tribunal,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital (0723585), e
de acordo com requisição promovida pela Seção de Patrimônio -
SEPAT, desta Corte, adjudicado à empresa MARCOS LIMA
PEREIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.730.771/0001-46, no valor
total de R$829,00 (oitocentos e vinte nove reais), conforme a
proposta comercial (0731176), e em conformidade com a Ata de
Realização do Pregão Eletrônico (0732059), mais o Termo de
Adjudicação (0732063).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício da

Presidência
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 22/07/2020, às 18:09, 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
0734916 e o código CRC 3A7D8E62.
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23/07/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=854828&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00042/2020

Às 09:59 horas do dia 23 de julho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0004560-
80.2020, Pregão nº 00042/2020. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: BALANÇA MECÂNICA
Descrição Complementar: BALANÇA MECÂNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ATÉ 1.000 KG, TIPO
PLATAFORMA, DIVISÃO 500 G, USO USO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM COLUNA E PLATAFORMA 1000
MM X 1000 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 912,2100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: MARCOS LIMA PEREIRA , pelo melhor lance de R$ 829,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 15/07/2020
16:11:00 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARCOS LIMA PEREIRA,

CNPJ/CPF: 08.730.771/0001-46, Melhor lance: R$ 829,0000

Homologado 23/07/2020
09:59:31

ANDREA CRISTINA
DE LIMA BELCHIOR

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2020.
 
À SLC, para publicar o resultado do certame e demais

medidas cabíveis. Concomitantemente, à COFIN, para emissão da
competente nota de empenho.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2020, às 10:51, 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
0735294 e o código CRC FD4DDA14.

0004560-80.2020.6.02.8000 0735294v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2020.
À SGO,
 
Para emissão de nota de empenho.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 23/07/2020, às 12:41,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0735381 e o código CRC 20373EBC.

0004560-80.2020.6.02.8000 0735381v1
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Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 24/07/2020, às 11:05,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 24/07/2020, às 22:17, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 28/07/2020, às 20:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0735732 e o código CRC B8382E07.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 552/20 (0735732).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 24/07/2020, às 09:15, 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
0735734 e o código CRC 8A9E1F4C.
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DESPACHO

Maceió, 24 de julho de 2020.
À SAD,
 
Para assinatura da nota de empenho nº 552/2020.

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 24/07/2020, às 11:05,
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
0736107 e o código CRC 23CAD48C.

0004560-80.2020.6.02.8000 0736107v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020072700115
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0011059-21.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação do Curso online
"Responsabilidade dos Agentes, Rescisão do Contrato e Aplicação de Sanções aos Licitantes
e Contratados", para até 30 (trinta) participantes; Contratada: Zênite Informação e
Consultoria S/A (CNPJ nº 86.781.069/0001-15); Valor Total: R$32.280,00 (trinta e dois mil
duzentos e oitenta reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo
13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Andrea Dias Gomes de Kerbrie, Diretora-
Geral, em exercício; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal
Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020 - UASG 90030

Nº Processo: 0001239-48.2020. Objeto: Registro de Preços de Divisórias. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 27/07/2020 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco
Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00026-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 27/07/2020 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
07/08/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 24/07/2020) 90030-00001-2020NE500106

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 15/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: HEWLETT-PACKARD
BRASIL LTDA. OBJETO: Serviços de extensão de garantia para sistemas de servidores em
lâmina, "blade servers", compostos por rack, chassis Blade System C7000 e servidores
blades ProLiant BL460c G9 (e respectivos módulos instalados), do fabricante Hewlett
Packard Enterprise (HPE), incluindo manutenção corretiva e suporte técnico. ORIGEM:
Dispensa de Licitação. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 168400, ND 3390.40 e 2020NE500800,
datada de 25.06.2020. PREÇO TOTAL: R$ 154.800,00. VIGÊNCIA: 24.07.2020 a 24.07.2021.
PA: 0003587-39.2020. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em
24.07.2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

7°Aditivo-Contrato n°09/2017. Contratante: TRF5ªR. Contratada: ORACLE DO BRASIL
SISTEMAS LTDA. CNPJ:59.456.277/0001-76. Fundamento Legal: PAV n°0004585-
70.2020.4.05.7000-TRF5ªR; art.57,II da Lei n°8.666/1993 e cláusula décima quinta do
Contrato. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais 06 meses e reajustar os valores
do Contrato. Vigência: 1º/08/2020 até 31/01/2021. Valor: passará de R$ 267.265,02 para
277.955,62 (duzentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta
e dois centavos), em virtude de reajuste correspondente a 4%. Recursos Orçamentários:
PT-168462,ED-339040.21 Assinatura: 24/07/2020. Assinam: Telma Roberta Vasconcelos
Motta, Diretora Geral-TRF5ªR. e João Carlos Orestes, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo n.º 0001730-71.2020.6.01.8000. Nota de Empenho 2020NE000370. Contratante:
TRE/AC. Contratada: HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRAT I V A
E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CNPJ sob o n.º 07.305.943/0001-71. Objeto: contratação
de curso de capacitação denominado "Curso Prático de Legislação de pessoal - atualização
do RJU", para até 30 (trinta) servidores do TRE-AC, no período de 27/07/2020 a
30/07/2020, na modalidade telepresencial, totalizando 16 horas/aula. Valor: R$ 31.365,00
(trinta e um mil trezentos e sessenta e cinco reais). Fundamento Legal: art. 25, inciso II, c/c
art. 13, inciso VI, ambos da Lei n. 8.666/1993. Reconhecimento: em 22/07/2020, por
Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor-Geral. Ratificação: em 23/07/2020, pela
Desembargadora Denise Castelo Bonfim, Presidente do TRE/AC.

R E T I F I C AÇ ÃO

No Processo n.º 0000618-67.2020.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º
17/2020. Pregão Eletrônico/SRP n.º 22/2020. Na publicação do DOU nº 118, de
23/06/2020, Seção 3, pág. 99.

ONDE SE LÊ: "Validade: 12 meses, a contar desta publicação",
LEIA-SE: "Validade: de 27/07/2020 a 27/07/2021".

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI n° 0004560-80.2020.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-Presidente, no exercício da

Presidência do TRE/AL, homologou, em 22/07/2020, o resultado do Pregão Eletrônico
nº 42/2020, cujo objeto é a aquisição de material permanente -balança de bancada
mecânica, para pesagem dos resíduos sólidos recicláveis produzidos internamente no
TRE/AL, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital, e de acordo com
requisição promovida pela Seção de Patrimônio - SEPAT, em que foi adjudicado à
empresa MARCOS LIMA PEREIRA, inscrita no CNPJ sob o Nº 08.730.771/0001-46, no
valor de R$ 829,00, e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da
Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93.

Maceió/AL, 24 de julho de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0002413-81.2020. Objeto: Registro de Preços de água mineral envasada em
garrafões de 20 litros, conforme o edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
27/07/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol -
Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00048-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 27/07/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 10/08/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 23/07/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

- 0048819-79.2020.6.05.8000
Espécie: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 3/2020, firmado entre o Tribunal Regional
da Eleitoral da Bahia e a Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC: OBJETO:
Exercício do direito ao voto de presos provisórios e adolescentes internados em
estabelecimentos na Bahia. FUNDAMENTO LEGAL: Res. TSE nº 23.611/2019 e Lei n.º
8666/1993. VIGÊNCIA: Até a realização das eleições municipais - 1º e 2º turnos.
SIGNATÁRIOS: Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, pelo TRE/BA e Regina Celeste Bezerra
Affonso de Carvalho, pela FUNDAC.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 201112019. Objeto: Prestação de serviços de terceirização de mão de obra
através da instalação, por prazo determinado, de 732 (setecentos e trinta e dois) postos de
TÉCNICOS EM URNA, a serem distribuídos na capital, região metropolitana e interior do
Estado do Ceará, no intuito de dar suporte às diversas atividades nas Eleições 2020,
conforme especificações do edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
27/07/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo 21
- Centro, - Fortaleza/CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00044-
2020. Entrega das Propostas: a partir de 27/07/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/08/2020 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira

(SIASGnet - 24/07/2020) 70007-00001-2020NE000001

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato N.º 72/2018 celebrado com a empresa CLARO S/A,
CNPJ: 40.432.544/0001-47. Este termo aditivo visa prorrogar o Contrato por mais 12 (doze)
meses, a partir de 27 de julho de 2020. O valor mensal do contrato passa a ser 270,00
(duzentos e setenta reais) para as cinco linhas atualmente contratadas, sendo o valor
global de R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais), a partir de 27 de julho de 2020.
Fundamento: no art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, c/c Cláusula Décima do
Contrato n.º 72/2018, e na autorização do Diretor-Geral contida no PAD n.º 494/2020.
Assinam, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Glayson
Francy Adriano Araújo. DATA: 23/07/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 9466/2019. Contrato TRE/GO nº 46/2020. Objeto fornecimento,
desinstalação/instalação de aparelhos de ar condicionado. Empresa VÍCON COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME. CNPJ: 17.181.375/0001-06. Valor Global: R$ 82.167,02.
Fundamento Legal: Leis 10.520/2002 e 8.666/93. Vigência: A partir de sua assinatura até o
término do prazo de garantia técnica de 1 ano do recebimento definitivo. PT:
02.122.0033.20GP.0052. ND: 339039 e 449052. Empenho: 2020NE000584 e
2020NE000579, emitidos em 01/07/2020 e 30/06/2020. Signatários: Cristina Tokarski
Persijn, Diretora-Geral do TRE/GO, em substituição, pelo Contratante e Israel Oliveira
Santos, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo:13115/2019. Contrato TRE/GO nº 47/2020. Objeto: Execução de serviços de
reforma das redes elétricas e lógica do depósito de urnas e áreas de manutenção de urnas.
Empresa: ENGIEX ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ: 30.223.850/0001-10. Valor
Global: R$ 114.615,75. Fundamento Legal: Leis 10.520/2002 e 8.666/93. Vigência: 180 dias
a partir 23/07/2020. PT: 02.122.0570.20GP.0052. ND: 339039. Empenho: 2020NE000597,
emitido em 06/07/2020. Signatários: Cristina Tokarski Persijn, Diretora-Geral do TRE/GO,
em substituição, pelo Contratante e Arthur Cesar da Costa Rodrigues, pela Contratada.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 5/2020

PAD: 4863/2020. Objeto: pagamento de benefício alimentação aos eleitores convocados
para trabalhar nas Eleições 2020. Não haverá transferência de recursos financeiros.
Vigência: de 24/07/2020 a 31/01/2021. Signatários: Cristina Tokarski Persijn, Diretora-Geral
do TRE/GO, em substituição e Rui Barbosa Mesquita, gerente geral da Agência Setor
Público Goiás, pelo Banco do Brasil S/A.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020

O TRE-GO torna pública a homologação da licitação, modalidade Tomada de
Preços nº 01/2020 (Processo nº 2798/2020), que tem por objeto a contratação de
serviços de engenharia visando à reforma de fachadas, área de implantação e passeios
dos Edifícios Sede a Anexo I do Tribunal. O objeto do certame foi adjudicado à
empresa ARKAL ENGENHARIA LTDA (CNPJ 01.074.377/0001-58), pelo valor total de R$
195.968,56 (cento e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e
cinquenta e seis centavos).Data da homologação e adjudicação: 23/07/2020. Os autos
encontram-se com vistas franqueadas aos interessados.

Goiânia, 24 de julho de 2020.
WILSON GAMBOGE JÚNIOR

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

 

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2020.
 
 
À SEPAT, após assinatura da Nota de

Empenho 0735732, para encaminhamento da NE ao
fornecedor.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/07/2020, às 21:42, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737719 e o código CRC D8BFD2B3.
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E-mail - 0738141

Data de Envio: 
  29/07/2020 17:11:54

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE PATRIMÔNIO <patrimonio@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial@balancasnet.com.br

Assunto: 
  Envio de Nota de Empenho 2020NE000552 SEI 0004560-80.2020.6.02.8000 - aquisição balança
mecânica

Mensagem: 
  Prezado fornecedor,

1. Encaminhamos em anexo a nota de empenho e ordem de fornecimento emitida em favor dessa
Empresa.

2. Favor confirmar, DE IMEDIATO, o recebimento da nota de empenho respondendo a este e-mail.

3. Inserir os dados bancários da empresa e o número do empenho na nota fiscal, quando de sua emissão.

4. Informamos que a partir do recebimento deste, começa a correr o prazo para a entrega do material,
devendo ser observadas todas as especificações e condições previstas (Termo de Referência, Edital de
Licitação, Proposta, etc).

5. NÃO ACEITAREMOS a entrega de material diversa do que foi cotado e registrado na Ordem de
Fornecimento e Nota de Empenho, quanto às características, mudança de MARCA ou unidade (Kg,L, g,
etc..). Dúvidas entrar em contato por e-mail ou nos telefones abaixo ANTES da remessa do material,
garantindo maior eficácia no trâmite processual.

6. Local de entrega: Seção de Almoxarifado do TRE/AL, Av. Menino Marcelo (Antiga Via Expressa), nº 7200-
D Bairro Serraria, CEP: 57046-000 Maceió-AL.
Ponto de Referência: próximo à Concessionária Auto Vanessa e em frente ao prédio da SAMU.

7. ALERTO SOBRE A NECESSIDADE IMPERIOSA DO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA.

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0735732.html
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