TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

Memorando nº 318 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Maceió, 04 de abril de 2019.
Para: COMAP
Assunto: Aquisição, através de ARP, de Estações de Trabalho

Prezada Coordenadora,
Após a veriﬁcação do fracasso no recebimento das
Estações de Trabalho no ano de 2018 (vide evento 0485038), cabenos sugerir a reedição do pregão para aquisição de 60 unidades
do mobiliário descrito no Termo de Referência e seu anexo único
neste processo.
As últimas aquisições destes itens ocorreram em
fevereiro de 2015, junto à empresa Home Oﬁcce - CNPJ nº
66.455.593/0001-99, ao preço unitário de R$ 955,00.
Por outro lado, para uma análise de valores mais
atualizados, sugerimos a leitura da planilha SEIC (evento 0296371).
Segue pois, para deliberação e demais procedimentos.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção Substituto, em 09/04/2019, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0524581 e o código CRC 523E0CBD.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DO OBJETO
1.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo a
aquisição, através de ARP, de 60 estações de trabalho necessárias
ao bom funcionamento dos cartórios eleitorais, conforme
especiﬁcações técnicas contidas no Anexo Único, parte integrante e
complementar deste documento;
1.2 As quantidades descritas são estimativas máximas
para fornecimento durante 12 meses, com entregas em períodos
alternados e quantidades deﬁnidas de acordo com os levantamentos
efetuados pela SEPAT;
1.3 Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra
mínima de 15 unidades.
2 – DA JUSTIFICATIVA
2.1 A solicitação se justiﬁca pela necessidade de compor
os ambientes para funcionamento de diversos Cartórios Eleitorais. As
aquisições visam adaptar as condições de trabalho às características
psicoﬁsiológicas dos servidores lotados nos Cartórios Eleitorais, de
modo a propiciar-lhes um máximo de conforto, segurança e
desempenho eficiente;
2.2 Exigências de Certiﬁcados, Atestados e Laudos, tem
como objetivo principal de adquirir bens de excelente qualidade e
que tenham sido fabricados através de critérios de sustentabilidade.
3 – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
3 . 1 A aquisição do mobiliário, objeto deste Termo de
Referência, será regida conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo
Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 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
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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.
4 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1 Na proposta de preço deverá conter: discriminação
detalhada do produto, a dimensão exata do produto cotado, sem
conter medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário
e o total, marca, código, 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;
4.2 Os móveis adquiridos deverão ser entregue
devidamente montados, no Almoxarifado deste TRE, razão pela qual
os valores a serem apostos na proposta de preços da empresa deverá
prever a incidência de qualquer despesa, tais como transporte,
tributos, embalagens, serviços e montagens em local próprio do
fornecedor;
4.3 Será considerada vencedora uma ou mais empresas,
cuja proposta contenha o menor valor, por item, desde que atenda
as exigências contidas neste Termo de Referência, no seu Anexo
Único e no Edital do Pregão;
4.4 Junto com a proposta comercial ﬁnal (proposta
ajustada) a empresa deverá apresentar:
4.4.1 Laudo de Conformidade Técnica ou Certiﬁcado ou
Parecer, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou
por Ergonomista certiﬁcado pela ABERGO – Associação Brasileira de
Ergonomia ou ainda por Proﬁssional habilitado em medicina com
especialidade em segurança do trabalho, aﬁrmando que os produtos
ofertados estão de acordo com a norma NR 17 (ergonomia Ministério do Trabalho e do Emprego), sendo que deverá vir
acompanhado da ART do profissional assinante;
4.4.2 Declaração expressa, de que prestará garantia do
mobiliário gratuita nesta capital, por no mínimo 60 meses para
todos os bens, quanto aos reparos, substituição de peças, acessórios
e outros itens que acusarem defeito de fabricação e de
funcionamento;
4.4.3 Laudo de Conformidade Técnica ou Certiﬁcado ou
Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou
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Municipal ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO ou
pela ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão em
conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008 – Móveis para
Escritório – Mesas;
4. 4. 4 Certiﬁcado ambiental de cadeia de custódia do
FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário que
comprove a procedência da madeira proveniente de manejo ﬂorestal
responsável ou de reflorestamento;
4 . 4 . 5 Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os
modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante
tenha apresentado proposta, para facilitar a visualização e
identificação dos mesmos;
4. 4. 6 Declaração, emitida pela empresa prestadora dos
serviços de manutenção corretiva no ramo de mobiliário, legalmente
estabelecida nesta capital, aﬁrmando que prestará a devida
assistência técnica para os itens cotados, indicando na declaração
seu CNPJ, Inscrição Estadual, representante legal, endereço e
telefone para contato.

BENS

5 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS

5.1 Prazo de entrega: até 45 dias corridos, contados a
partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota
de Empenho. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá
sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão;
5.1.1 Local da Entrega: no almoxarifado deste
Regional, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa
Maceió-AL.
5.2 Assistência Técnica Corretiva: Durante o período
de garantia, a contratada ou ﬁrma por ela indicada, deverá prestar
assistência técnica em Maceió, por empresa estabelecida nesta
capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local onde se
encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as
despesas, com a retirada e nova entrega, por sua conta.
5.2.1 Prazos para manutenção corretiva:
5.2.1.1 Até 07 dias contados a partir da comunicação
por escrito, para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para
avaliação do defeito apresentado;
5.2.1.2 Até 20 dias contados a partir da comunicação
por escrito, para solucionar os defeitos;
Termo de Referência SEPAT 0526192
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5.2.1.3 Até 35 dias contados a partir da comunicação
por escrito, se necessário substituir o bem.
6 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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:
6. 1 – 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de
atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a
não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante no item 6.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
6 . 2 – 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns)
entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição
daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência
a 5 dias de atraso injustiﬁcado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
6.3 – 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao
previsto no item 6.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido no item 6.2;
6.4 – 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota
de Empenho.
Além disso o fornecedor será passível das sanções
previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993
As multas de mora e convencional por inexecução
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não
ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato celebrado.
7 – DO PAGAMENTO
7.1 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias
úteis, em uma única parcela, por empresa, mediante crédito em
conta-corrente, após a entrega do mobiliário e aceite definitivo;
pagamento.
pagamento.

7.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do
7.3 Em

nenhuma
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de

7.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos ﬁscais determinados pela legislação
tributária.
7.5 O pagamento será creditado em favor do fornecedor
através de ordem bancária em conta-corrente, indicada pelo
fornecedor, após aceitação dos bens licitados.
7.6 Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá
ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do
primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde
que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
apurado:

I = Índice de atualização ﬁnanceira = 0,0001644, assim

I = (TX/100)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX = Percentual de Taxa Anual = 6%

8
–
DA
GESTÃO,
ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

FISCALIZAÇÃO

E

8.1 A gestão e ﬁscalização será exercida pela Seção de
Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no
decorrer do período do contrato;
8.2 Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa
perante o Tribunal ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla
e irrestrita ﬁscalização, a qualquer hora, em todos os móveis,
instalados ou substituídos e a presença da ﬁscalização não diminuirá
a responsabilidade da empresa na sua execução;
8.3 Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à
Termo de Referência SEPAT 0526192
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COSEG, após comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as
chamadas relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral;
8.4 À Comissão de Recebimento fica assegurado o direito
de exigir o cumprimento de todos os itens do Termo de Referência,
da proposta da empresa, além das seguintes:
8.4.1 Conferir as especiﬁcações, quantidade e qualidade
dos móveis e a correção da sua montagem;
8.4.2 Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa;
8.4.3 Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para
fins de registros e posterior pagamento.
8.4.5 Solicitar justiﬁcadamente a substituição de
qualquer empregado da empresa que comprometa a perfeita
execução dos serviços; que crie obstáculos à ﬁscalização; que não
corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da
Administração; ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica
a fiscalização julgue impróprio para a execução dos serviços;
8.4.6 Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer
material que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que
não seja comprovadamente original e novo, assim considerados de
primeiro uso;
8.4.7 Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da
entrega dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade.
Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados,
desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento nas
peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se encontrem
ao ﬁnal da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante.
A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega
dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação
por escrito da comissão de recebimento.
8.4.8 Os móveis constantes do presente Termo de
Referência deverão ser novos, assim considerados de primeiro
uso. Serão entregues montados, sem ônus de frete e
acompanhados das respectivas notas fiscais;
8.4.9 A empresa deverá efetuar a entrega dos móveis em
perfeitas condições de uso, conforme a proposta apresentada, as
especiﬁcações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do
horário de expediente do Órgão;
8.4.10 O mobiliário será recebido:
8.4.10.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado,
que informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção
de Patrimônio;
8.4.10.2 Definitivamente, no prazo máximo de até
Termo de Referência SEPAT 0526192
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10 dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT,
após os testes de qualidade, quantidade, marca e especiﬁcações
exigidas.
.
9 – DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
9.1 Fornecer os
mobiliários
de alta qualidade,
observando rigorosamente os prazos, as especiﬁcações e exigências
estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na
Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
9.2 Fornecer todo o mobiliário já montado;
9.3 Orientar
seus
empregados,
considerando
as
peculiaridades do Órgão e quaisquer dados técnicos referentes ao
local da entrega e dos possíveis serviços futuros;
9.4 Fornecer assistência técnica, durante o período da
garantia, por meio de mão-deobra qualiﬁcada, utilizando material,
peças e componentes necessários, novos e de acordo com as
recomendações dos fabricantes;
9.5 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas
aos materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes,
transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras
incidentes sobre o fornecimento e os serviços;
9.6 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente
à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços,
incluindo as entregas feitas por transportadora;
9.7 Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura,
discriminada de acordo com a Nota de Empenho, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.
9.8 Os mobiliários deverão ser fabricados de modo a
terem ergonomia, resistência e estabilidade, proporcionando
segurança aos usuários e aos equipamentos;
9.9 Os materiais empregados na fabricação dos
mobiliários deverão ser de alta qualidade e com acabamento
impecável, sem falhas.
10 – DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL
10.1 Proporcionar todas as facilidades para que a
empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
Termo de Referência SEPAT 0526192
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condições do processo de venda;
10.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais
entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo
fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;
10.3 Designar a Comissão de Recebimento para
acompanhar e ﬁscalizar a entrega dos bens, bem como, efetuar os
recebimentos provisórios e definitivos;
10.4 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
11 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
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:
11.1 que sejam observados os requisitos ambientais para
a obtenção de certiﬁcação do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;
11.2 que os bens devam ser, preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir
a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção Substituto, em 09/04/2019, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Anexo

60 ESTAÇÕES DE TRABALHO, TAMPO ÚNICO NO FORMATO EM “L”,
COR OVO

Dimensões

Tampo
único,
anatômico,
formato em
“L”

1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x
1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x 740
mm de altura (H).
Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira
de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard),
selecionadas de eucalipto e pinus reﬂorestados, aglutinadas
e consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob
pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as
faces com ﬁlme termo-prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reﬂexo.
As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência
à ﬂexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração
superﬁcial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR
14810-3
Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno
do tampo é encabeçado com ﬁta de poliestireno com 2,5 mm
de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de
acordo com as Normas ABNT. O acesso do cabeamento ao
tampo é feito por meio de 03 (três) passa-cabos ovalados em
PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 80 mm, com
tampa removível na cor preta, e abertura para passagem de
cabos. A ﬁxação tampo/estrutura deverá ser feita por meio
de parafusos máquina M6, ﬁxados por meio de buchas
metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face
inferior do tampo.
Painéis frontais estruturais e de privacidade, confeccionados
com chapas de partículas de madeira de média densidade
(MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reﬂorestados, aglutinadas e consolidadas
com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com
Anexo Único (0526229)
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Painel
frontal

18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com ﬁlme
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco, e anti-reﬂexo. As chapas possuem
densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à ﬂexão estática
kgf/cm² = 163, resistência à tração superﬁcial Kgf/cm² = 10,2
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR
14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3
Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno
do painel é encabeçado em ﬁta de poliestireno com 0,45 mm
de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A
ﬁxação painel/estrutura deverá ser feita por meio de
parafusos ocultos tipo minifix.

Estruturas
laterais

Metálicas, constituídas por chapas metálicas conformadas,
cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do
tampo. PATA fabricada em chapa de aço com espessura
mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520
x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna.
Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de
0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo
processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com
espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal,
proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre
PATA-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e
uma na posição vertical, proporcionando a ﬁxação de uma
possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos
tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque
lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso
ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo
fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm,
estampada e repuxada, ﬁxada a coluna por meio de solda
MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta
epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C.
Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63
mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Estrutura
de
sustentação
central

Formada por chapas metálicas dobradas em formato
pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo
desta forma duas arestas do pentágono em uma única face
redonda, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo
uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa
removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas de
elétrica, telefonia e dados. Todas as partes metálicas
deverão ser submetidas a um pré-tratamento por
fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó
Anexo Único (0526229)
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fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C.
Acabamento com sapatas em PVC rígido, cuja função será
contornar eventuais desníveis de piso.

Eletrocalhas

Confeccionadas com chapas metálicas dobradas, com
espessura mínima de 0,63 mm, ﬁxadas á estrutura por meio
de parafusos máquina M6x12. A calha é dotada de portatomadas confeccionado com chapas metálicas dobradas, com
espessura mínima de 0,63 mm com orifícios para instalação
de 2 tomadas de força convencionais (redondas) e 2 para
plugs tipo RJ-45.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção Substituto, em 09/04/2019, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0526229 e o código CRC 2E33D868.

0003031-60.2019.6.02.8000

Anexo Único (0526229)

0526229v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Data: 04/07/2018
Hora: 18:14

Quantitativa UA

Página: 1

Proposta Orçamentária: 2019
UA: SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO
ESTADO DE ALAGOAS
MANUTENÇÃO GERAL
REAPARELHAMENTO
EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
4490.52.08 - APAR. EQUIP. UTENS. MÉD. ODONT. LABOR. HOSPITALAR
Item
Unid. Med.
ASPIRADOR DE SECREÇÕES
CADEIRA DE RODAS
TOTAL

Qtde

UNIDADE
UNIDADE

Valor Unit.
1
2

250,00
1.200,00

4490.52.08 - APAR. EQUIP. UTENS. MÉD. ODONT. LABOR. HOSPITALAR

Valor Total
250,00
2.400,00
2.650,00

Justificativas

Justificativa UA-1
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió.
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário
R$ 250,00 totalizando R$ 250,00.

Justificativa UA-2
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió.
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário
R$ 250,00 totalizando R$ 250,00.

TOTAL

2.650,00

EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

MÓVEIS
4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Item

Unid. Med.

ARMÁRIO ALTO - ABERTO/FECHADO
CADEIRA
ESTAÇÃO DE TRABALHO
LONGARINA 3 LUGARES
POLTRONA
TOTAL

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

Qtde

Valor Unit.

18
135
20
100
100

1.350,00
0,00
990,00
350,00
980,00

4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Valor Total
24.300,00
0,00
19.800,00
35.000,00
98.000,00
177.100,00

Justificativas

Justificativa UA-1
Aquisição de mobiliário para atender a reposição de bens dos Cartórios Eleitorais, prédio Sede e Forum Eleitoral de Maceió, sendo:
18 armários alto de valor unitário R$ 1.350,00, totalizando R$ 24.300,00; 20 estações d trabalho de valor unitário R$ 990,00,
totalizando R$ R$ 19.800,00; 100 longarinas de valor unitário 350,00 totalizando R$ 35.000,00: 135 cadeiras fixas de valor unitário R$
144,00 totalizando R$ 19.440,00 e 100 poltronas giratórias de valor unitário R$ 980,00, totalizando R$ 98.000,00.

Justificativa UA-2
Ajustada ao limite conforme despacho COFIN (0393682), no SEI 8311-80.2017.6.02.8000, foram aplicados os seguintes percentuais
para redução: a) Custeio -5,82%; b) Investimento -78,82%, sendo seguido a orientação quanto ao contrato da CTIS.
TOTAL

177.100,00

MÓVEIS

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS
4490.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Item
CAFETEIRA
FORNO DE MICROONDAS
FRIGOBAR
TELEVISOR

Proposta Orçamentária 2019 (0526290)

Unid. Med.
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

Qtde

Valor Unit.
7
7
5
6

124,00
381,86
694,80
1.202,67
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Valor Total
868,00
2.673,02
3.474,00
7.216,02

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Data: 04/07/2018
Hora: 18:14

Quantitativa UA

Página: 2

Proposta Orçamentária: 2019
TOTAL

4490.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

4490.52.18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
Item
LIVROS
TOTAL

14.231,04

Unid. Med.

Qtde

UNIDADE

Valor Unit.
1

23.182,71

4490.52.18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

TOTAL

UNIDADE
UNIDADE

Qtde

Valor Unit.

5
30

436,60
2.105,00

4490.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Item

Unid. Med.

VENTILADOR DE CHÃO (PEDESTAL)
TOTAL

23.182,71
23.182,71

4490.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Item
Unid. Med.
BEBEDOURO
CONDICIONADOR DE AR

Valor Total

Valor Total
2.183,00
63.150,00
65.333,00

Qtde

UNIDADE

Valor Unit.
7

171,86

4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Valor Total
1.203,02
1.203,02

Justificativas

Justificativa UA-1
Aquisição de equipamentos para reposição nos CArtórios Eleitorais. prédio Sede e Forum Eleitoral de MAceió. Sendo 10 frigobar de
valor unitário R$ 780,00 totalizando R$ 7.800,00; 12 televisores de valor unitário R$ 1.350,00 totalizando R$ 16.200,00; 10
bebedouros de valor unitário R$ 490,00 totalizando 4.900,00; 15 ventiladores de valor unitário R$ 180,00 totalizando 2.700,00. 30
condicionadores de ar, sendo: 06 condicionadores SPLI de 12.000 BTU's de valor unitário R$ 1.450,00 totalizando R$ 8.700,00; 06
condicionadores de SPLIT de 18.000 BTU's de valor unitário R$ 2.050,00 totalizando R$ 12.300,00; 06 condicionadores de ar SPLIT
de 24.000 BTU's de valor unitário R$ 2.550,00 totalizando R$ 15.300,00; 03 condicionadores de ar tipo janela de 10.000 BTU's de
valor unitário R$ 1.250,00 totalizando R$ 3.750,00; 03 condicxionadores de ar tipo janela de 18.000BTU's de valor unitário R$
1.850,00 totalizando R$ 5.550,00; 03 condionadores de ar tipo janela de 21.000BTU's de valor unitário R$ 2.150,00 totalizando R$
6.450,00 e 03 condicionadores de ar tipo janela de 30.000 BTU's de valor unitário R$ 3.700,00 totalizando R$ 11.100,00.
Aquisição de livros no valor total de R$ 32.000,00, para atualização do acervo deste Regional.

Justificativa UA-2
Ajustada ao limite conforme despacho COFIN (0393682), no SEI 8311-80.2017.6.02.8000, foram aplicados os seguintes percentuais
para redução: a) Custeio -5,82%; b) Investimento -78,82%, sendo seguido a orientação quanto ao contrato da CTIS.
TOTAL

103.949,77

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS

VEÍCULOS
4490.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Item
AUTOMÓVEIS
FURGAO
TOTAL

Qtde

UNIDADE
UNIDADE

Valor Unit.
0,00
0,00

2
1

4490.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

4490.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS
Item
VEÍCULOS DIVERSOS
TOTAL

Unid. Med.

Valor Total
0,00
0,00
0,00

Unid. Med.
UNIDADE

Qtde

Valor Unit.
1

4490.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS

0,00

Valor Total
0,00
0,00

Justificativas

Justificativa UA-1
Aquisição de veículos para atender a necessidade de renovar a frota de veículos do TRE-AL. Visa substituir 02 "GOL" adquiridos em
2011 e 01 JUMPER adquirido em 2010 e 01 caminhão IECO adquirido em 2012.

Justificativa UA-2
Ajustada ao limite conforme despacho COFIN (0393682), no SEI 8311-80.2017.6.02.8000, foram aplicados os seguintes percentuais
para redução: a) Custeio -5,82%; b) Investimento -78,82%, sendo seguido a orientação quanto ao contrato da CTIS.

TOTAL
TOTAL

0,00

VEÍCULOS

283.699,77

REAPARELHAMENTO

Proposta Orçamentária 2019 (0526290)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Data: 04/07/2018

Quantitativa UA

Hora: 18:14
Página: 3

Proposta Orçamentária: 2019
TOTAL
TOTAL

283.699,77

MANUTENÇÃO GERAL
02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL NO ESTADO DE ALAGOAS

Proposta Orçamentária 2019 (0526290)
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283.699,77

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de abril de 2019.

À SAD
Senhor Secretário,
Tendo em vista a necessidade de aquisição de estações
de trabalho, encaminho o Termo de Referência SEPAT 0526192, e
seu anexo único, 0526229, para análise e aprovação de Vossa
Senhoria, caso seja de sua aquiescência.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/04/2019, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0528437 e o código CRC B8F2164D.

0003031-60.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0528437

0528437v1

SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 16

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2019.
À Diretoria-Geral.
Sr. Diretor-geral,
Por meio do Memorando 318 (0524581), a Coordenadoria
de Material e Patrimônio - COMAP propõe a realização de certame
licitatório para registro de preços de 60 (sessenta) unidades de
estações de trabalho, com previsão de adquirir neste exercício
financeiro, no mínimo, 15 (quinze) unidades.
Juntou a proposta orçamentária que prevê a aquisição
(0526290); e, ainda, o Termo de Referência e o Anexo único (v.
eventos 0526192 e 0526229).
Posto isto, aprovo o Termo de Referência acima e evoluo
o feito à consideração superior de Vossa Senhoria, em observância ao
disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.
Assim sendo, 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 04/06/2019, às 18:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551469 e o código CRC 6A6A9123.

0003031-60.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0551469

0551469v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2019.

Aquiescendo com a proposição da SAD (0551469) e,
considerando o Termo de Referência (0526192), 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
05/06/2019, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551504 e o código CRC 6C645345.

0003031-60.2019.6.02.8000

Despacho GDG 0551504

0551504v1
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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 junho de 2019.

À SEIC
Senhor Chefe,
Diante do Despacho GDG 0551504, 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 06/06/2019, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552414 e o código CRC B03FCF80.

0003031-60.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0552414

0552414v1
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E-mail - 0555853
Data de Envio:
13/06/2019 15:32:32
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
atendimento@layoutmoveis.com.br
Assunto:
Solicitação cotação para registro de preços de estações de trabalho. PA 0003031-60.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
Conforme contato mantido há pouco, solicitamos cotação para o fornecimento de 60 Estações de
trabalho, tampo único no formato em L, cor ovo, conforme Anexo Único do Termo de Referência que ora
anexamos.
Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato com a Seção de Patrimônio do TRE-AL por meio dos
telefones (82) 2122.7737/7787.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
Anexos:
Anexo_0526229.html
Termo_de_Referencia_0526192.html

E-mail SEIC 0555853
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E-mail - 0555866
Data de Envio:
13/06/2019 15:43:33
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
ronaldo@formasmoveis.com.br
Assunto:
Solicitação cotação para registro de preços de estações de trabalho. PA 0003031-60.2019
Mensagem:
Prezado Ronaldo, boa tarde!
Pedimos cotação para o fornecimento, por meio de registro de preços, de 60 Estações de trabalho, tampo
único no formato em L, cor ovo, conforme Anexo Único do Termo de Referência que ora anexamos, caso
haja disponibilidade para atendimento das especificações ou similar.
Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato com a Seção de Patrimônio do TRE-AL por meio dos
telefones (82) 2122.7737/7787.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
Anexos:
Anexo_0526229.html
Termo_de_Referencia_0526192.html

E-mail SEIC 0555866
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E-mail - 0555952
Data de Envio:
13/06/2019 16:48:45
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
haroldomoveis.al@gmail.com
Assunto:
Solicitação cotação para registro de preços de estações de trabalho. PA 0003031-60.2019
Mensagem:
Prezada Jéssica, boa tarde!
Conforme contato mantido há pouco, solicitamos cotação para o fornecimento, por meio de registro de
preços, de 60 Estações de trabalho, tampo único no formato em L, cor ovo, conforme Anexo Único do
Termo de Referência que ora anexamos, caso haja disponibilidade para atendimento das especificações
ou similar.
Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato com a Seção de Patrimônio do TRE-AL por meio dos
telefones (82) 2122.7737/7787.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
Anexos:
Anexo_0526229.html
Termo_de_Referencia_0526192.html

E-mail SEIC 0555952
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E-mail - 0555963
Data de Envio:
13/06/2019 16:57:03
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
sueli.jjm@gmail.com
Assunto:
Solicitação cotação para registro de preços de estações de trabalho. PA 0003031-60.2019
Mensagem:
Prezada Sueli, boa tarde!
Conforme contato mantido há pouco, solicitamos cotação para o fornecimento, por meio de registro de
preços, de 60 Estações de trabalho, tampo único no formato em L, cor ovo, conforme Anexo Único do
Termo de Referência que ora anexamos, caso haja disponibilidade para atendimento das especificações
ou similar.
Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato com a Seção de Patrimônio do TRE-AL por meio dos
telefones (82) 2122.7737/7787.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
Anexos:
Anexo_0526229.html
Termo_de_Referencia_0526192.html

E-mail SEIC 0555963
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E-mail - 0555972
Data de Envio:
13/06/2019 17:04:18
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
galfex677@gmail.com
Assunto:
Solicitação cotação para registro de preços de estações de trabalho. PA 0003031-60.2019
Mensagem:
Prezada Michele, boa tarde!
Conforme contato mantido há pouco, solicitamos cotação para o fornecimento, por meio de registro de
preços, de 60 Estações de trabalho, tampo único no formato em L, cor ovo, conforme Anexo Único do
Termo de Referência que ora anexamos, caso haja disponibilidade para atendimento das especificações
ou similar.
Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato com a Seção de Patrimônio do TRE-AL por meio dos
telefones (82) 2122.7737/7787.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
Anexos:
Anexo_0526229.html
Termo_de_Referencia_0526192.html

E-mail SEIC 0555972
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E-mail - 0555975
Data de Envio:
13/06/2019 17:07:03
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
galflex677@gmail.com
Assunto:
Solicitação cotação para registro de preços de estações de trabalho. PA 0003031-60.2019
Mensagem:
Prezada Michele, boa tarde!
Conforme contato mantido há pouco, solicitamos cotação para o fornecimento, por meio de registro de
preços, de 60 Estações de trabalho, tampo único no formato em L, cor ovo, conforme Anexo Único do
Termo de Referência que ora anexamos, caso haja disponibilidade para atendimento das especificações
ou similar.
Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato com a Seção de Patrimônio do TRE-AL por meio dos
telefones (82) 2122.7737/7787.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
Anexos:
Anexo_0526229.html
Termo_de_Referencia_0526192.html

E-mail SEIC 0555975
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E-mail - 0555991
Data de Envio:
13/06/2019 17:19:31
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
licitacao@renovatto.com.br
luiz@caderodemaceio.com.br
Assunto:
Solicitação cotação para registro de preços de estações de trabalho. PA 0003031-60.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
Solicitamos cotação para o fornecimento, por meio de registro de preços, de 60 Estações de trabalho,
tampo único no formato em L, cor ovo, conforme Anexo Único do Termo de Referência que ora anexamos,
caso haja disponibilidade para atendimento das especificações ou similar.
Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato com a Seção de Patrimônio do TRE-AL por meio dos
telefones (82) 2122.7737/7787.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
Anexos:
Anexo_0526229.html
Termo_de_Referencia_0526192.html
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De: HAROLDO MÓVEIS <haroldomoveis.al@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 13/06/2019 05:20 PM
Assunto: [seic] Solicitação de cotação para registro de preços de poltronas e cadeiras giratórias. PA 0004654-62.2019
Boa tarde Márcia!
Confirmo recebimento, irei analisar e lhe retorno com a cotação.
Você teria foto dos modelos desejado? Caso sim, me envia por favor que vejo se tenho igual ou similar.
Á disposição.
Grata pelo contato.
Att,
Jéssica
______________________________________

Haroldo Comércio & Serviços Ltda
Maceió (AL) (82) 3311-8054
haroldomoveis.al@gmail.com
Em qui, 13 de jun de 2019 às 16:51, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezada Jéssica, boa tarde!
Conforme contato mantido há pouco, solicitamos cotação para o registro de preços de 120 poltronas giratórias (tipo diretor,
espaldar alto, com braços reguláveis) e 50 cadeiras giratórias ergonômicas com espaldar médio com braços, tudo de acordo com
as especificações do Anexo Único ao Termo de Referência que ora anexamos, caso tenha disponibilidade de atendimento.
Em caso de dúvidas, pedimos contatar a Seção de Patrimônio pelos telefones (82) 2122.7737/7787.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711

E-mail retorno Haroldo Móveis (0556037)
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De: Marcelo Della Art <marcelo.comercial@dellaart.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 12/07/2019 12:00 PM
Assunto: [seic] Ata de Registro de Preço Mobiliarios
Ao
TRE-ALAGOAS
A/C: Antonio Reis
Segue em anexo Ata de Registro de Preço da MARELLI MOVEIS CORPORATIVOS.
Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.
--

Atenciosamente,
Marcelo Fonseca
(081) 9 9893-1718 (WhatsZaap)
(081) 3325-3905

Anexados:
Arquivo: FOLDER.pdf

Tamanho:
401k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: FOLDER ATUALIZADO-ATA
UFPA.pdf

Tamanho:
982k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11 / 2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2018
(Processo Nº0000497-20.2018.6.15.8000)

Aos dezoito dias do mês de março do ano de 2018, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, com sede na Av.
Princesa Isabel nº 201 – Centro – João Pessoa (PB), inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.017.798/0001-60 a seguir
denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representado pelo Sr. Valter Félix da Silva,
Secretário de Administração e Orçamento do TRE/PB, CPF/MF n° 468.408.184-20, residente e domiciliado nesta
Capital, institui a presente Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade Pregão
Eletrônico Nº 37/2018 – TRE/PB, cujo objetivo fora a formalização de registro de preços para a aquisição
eventual e futura de MESAS, ARMÁRIOS E MÓVEIS EM GERAL, processada nos termos do Processo
Administrativo Nº 0000497-20.2018.6.15.8000, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às
partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº 7.892/2013, alterado
pelo Decreto nº 8.250/2014 e pelo Decreto nº 9.488/2018, segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços,
objetivando a aquisição eventual e futura de MESAS, ARMÁRIOS E MÓVEIS EM GERAL cujos quantitativos,
especificações, preços e fornecedores foram previamente definidos, através do procedimento licitatório em
epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ASSINATURA DA ATA
a) O fornecedor classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo
de 05 dias úteis (condições estabelecidas no instrumento convocatório), podendo o prazo ser
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
a.1) É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
b) A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após
cumpridos os requisitos de publicidade.
b.1) A recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo,
ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
c) A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento
hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
d) A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de
condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES
Integra a presente ARP o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, localizado em João Pessoa/PB, na qualidade de
ÓRGÃO GERENCIADOR;
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CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE
A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade
da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
a) Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de
adesão.
b) Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
c) As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
d) As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da SECOMP – Seção de Compras, obriga-se a:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os preços, os
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação
indicada na licitação;
b) convocar o fornecedor registrado, via fax, telefone ou e-mail, para assinatura da ata.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com
solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
e) consultar os fornecedores registrados (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em
fornecimento dos materiais a outros órgãos da Administração Pública que externem a intenção de utilizar a
presente ARP;
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP;
g) solicitar a designação, dentre os servidores das unidades requisitantes, gestores de compras que serão
responsáveis pelos pedidos dos itens registrados.
h) observar o cumprimento da obrigação de aplicar a sanção em caso de restar inobservado algum compromisso
assumido com a assinatura da ata, seja em relação ao órgão participante do sistema ou a ele aderente;
h.1) será do órgão contratante (gerenciador, participante ou aderente, a depender do caso) a competência para a
imposição de sanções administrativas acaso inadimplida alguma obrigação em momento posterior à celebração
do contrato. Em sendo o contratante órgão participante ou aderente, o órgão gerenciador deverá ser informado
do inadimplemento para que sejam observados os respectivos impactos em face da ata de registro de preços,
como o seu cancelamento, por exemplo, conforme previsto no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
O FORNECEDOR obriga-se a:
a) assinar o contrato ou retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, quando for o caso, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, no que couber;
b) Fornecer o material, no máximo, 30 (trinta) dias corridos a contar da confirmação do recebimento da nota de
empenho;
c) fornecer todos os materiais em estreita conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência,
Anexo I, do Edital do Pregão Eletrônico nº 37/2018.
d) entregar os materiais conforme especificações e preços registrados na presente ARP;

E-mail Dellart com ARP TRE-PB e folder mobiliároi (0566829)

SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 30
27/03/2019 18:47

SEI/TRE-PB - 0481979 - Ata de Registro de Preços

https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

e) entregar os materiais solicitados no endereço indicado no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão
Eletrônico nº 37/2018;
f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
g) manter-se, durante toda a vigência da ARP, em compatibilidade com as obrigações assumidas e todas as
condições exigidas na fase de habilitação do Pregão Eletrônico 37/2018-TRE/PB;
h) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e
qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
i) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador, participante e não participante(s), e/ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
presente ARP;

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE
Compete ao Órgão Não-participante:
a) consultar previamente o ÓRGÃO GERENCIADOR no intuito de obter as informações necessárias à contratação
pretendida, e, em especial, o teor da presente Ata de Registro de Preços e eventuais alterações;
b) após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
c) Compete ao ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de um ano, a contar da data da sua última assinatura
eletrônica.
CLÁUSULA NONA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
Os preços, as quantidades, os fornecedores e as especificações dos materiais registrados nesta Ata encontram-se
indicados nos quadros abaixo:

Empresa: DELLA ART COMÉRCIO LTDA. ME
Telefone: (81)3325-3905 /
(81)3461-2564

CNPJ: 01.483.819/0001-10
ENDEREÇO: Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 3638, Boa Viagem, Recife,
PE.
CEP.: 51.020-040

E-mail:
tesouraria@dellaart.com.br

Representante legal: Henrique José Revoredo da Silva
CPF: 546.288.904-63
ITEM

UND

QUAT

ESPECIFICAÇÃO

V.UNIT.

BANCADAS - (MESAS COM TOMADAS ACOPLADAS)

22

3 de 8

UND

10

TAMPO: Medindo 2,0 x 1,0 x 0,74 m. Estrutura: Em MDF tipo
Standard com espessura de 25 mm, Revestimento em
laminado melamínico de alta pressão, texturizado, na cor
ARGILA (inclusive o fundo, até a saia metálica), Laterais
maiores com acabamento em post forming 180 ; Laterais
menores com fita em abs na cor ARGILA, com espessura igual
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a 2 mm, colada a quente; Saia metálica perfil L em aço
galvanizado, com tratamento antiferruginoso e pintura
eletrostática epóxi na cor preta, largura igual a 2 ½ (duas e
meia polegadas), espessura igual a 1/8” (um oitavo de
polegada), parafusada ao tampo da mesa (parte inferior);
Canaleta para tomadas em PVC 50x50 mm , na cor Cinza,
Tomadas duplas: tomada 10A/250v para caixa de 4x2”,
tomada dupla 2p+T, horizontal, de embutir em móvel, na cor
Cinza Grafite, conforme NBR 14136, Cabos Elétricos flexíveis,
diâmetro conforme projeto, material condutor cobre,
isolamento em PVC, tensão de 750 V, conforme norma
Técnica pertinente, Pés Cavaletes dimensões conforme projeto
anexo com estrutura em tubos de aço galvanizado com
diâmetros de 1.122” (uma e meia polegadas) x 1,9 100,00%
BR0150942 mm (um virgula nove milímetros) e 1.1/4” ( um
quarto de polegada) x 1,2 mm (um virgula dois milímetros),
com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi
na cor preta; Sistema móvel com travamento, conforme
projeto, sapatas de borracha na cor preta, em forma de copo.
OBS.: se houver dúvidas às especificações do produto, o TRE
possui mesas do tipo à disposição para consulta no NATU
JOÃO PESSOA. – laudo do INMETRO comprovando
atendimento aos requisitos da norma NBR 8095:1983
(resistência a corrosão por exposição a atmosfera úmida e
saturada) com período de exposição de no mínimo 240 h sem
que o material metálico revestido sofra alteração; Laudo de
ensaio (emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em
nome do licitante, comprovando atendimento aos requisitos
da norma NBR 8096:1983 (resistência a corrosão por
exposição a dióxido de enxofre) com o período de exposição
de no mínimo 240 h sem que o material metálico revestido
sofra alteração; Declaração fornecida pelo licitante que
prestará garantia mínima de 05 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação dos produtos ofertados, sem qualquer
ônus para o Tribunal Regional Eleitoral.
Marca: JOB

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

a) O pagamento será efetuado, na medida da execução do serviço, através de OBC - Ordem Bancária de Crédito,
OBB - Ordem Bancária para Banco ou Ordem Bancária para Pagamento de Faturas com Código de Barras, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou 20 (vinte) dias corridos, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
conforme o valor da contratação seja inferior ou superior, respectivamente ao limite previsto no art. 24, II, da Lei
nº 8.666/93, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da mesma Lei;
b) A Nota Fiscal/Fatura/Boleto Bancário com código de barras, relativo a material efetivamente entregue, deverá
ser apresentado no Protocolo Geral do TRE/PB acompanhado da informação de conta-corrente própria, na qual
deseja receber o referido pagamento, com a identificação da instituição financeira, nome e prefixo da agência
correspondente;
c) A comprovação da regularidade fiscal, para o pagamento, será verificada por meio do SICAF e do sítio da
Justiça do Trabalho;
d) A Nota Fiscal/Fatura será analisada pelo respectivo Gestor e atestada, se for o caso;
e) Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será
devolvida e o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á, após a regularização da situação e/ou reapresentação da nota
fiscal/fatura, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.
f) O CNPJ constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta/nota de empenho, sob pena
de não ser efetuado o pagamento;
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g) A Administração se reserva ao direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação da nota fiscal/fatura
por parte do gestor do contrato, este verificar que o material foi entregue em desacordo com o especificado no
Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 37/2018;
h) caso o fornecedor seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, este não ficará sujeito à retenção prevista na Instrução
Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012 ;
h.1) consoante disciplina a Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, modificada pela IN RFB1540, de 05 de
janeiro de 2015 e pela IN RFB 1552, de 02 de março de 2015, as empresas optantes do Simples Nacional, a que
se referem os artigos 12 e 15 da Lei nº 9.532/97, deverão, no ato da assinatura do contrato, apresentar a
declaração assinada por seu represente legal, na forma dos Anexos II, III ou IV da referida norma, conforme o
caso, em duas vias.
h.2) o TRE/PB anexará a 1ª (primeira) via da declaração ao processo de pagamento para fins de comprovação à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), devendo devolver a 2ª via ao interessado como recibo.
i) A Administração se reserva ao direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação da nota fiscal/fatura
o fornecedor não estiver com a documentação de regularidade fiscal perante o INSS, o FGTS e a Receita Federal
em dia, ocasião em que será dado prazo para a regularização, suspendendo-se o pagamento até a devida
regularização.
j) Caso o licitante tenha o recolhimento dos encargos relativos ao FGTS centralizado, o documento comprobatório
de autorização para a centralização dos recolhimentos deverá ser apresentado à Administração;
k) Havendo atraso no pagamento de suas obrigações, o TRE/PB procederá à atualização financeira diária de seus
débitos, onde os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento)
ao ano, conforme a seguinte fórmula:

I = (TX / 100)
365

EM = I x N x VP
onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

m) As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta de recursos específicos consignados no
Orçamento da União;
n) Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de aplicação de penalidade, nos termos do art. 86, caput e §2º e §3º
e/ou art. 87, §1º da Lei nº 8.666/93, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA
A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR a firmar as futuras aquisições,
sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao
particular cujo preço foi registrado, em caso de igualdade de condições, a preferência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE
Os preços, os quantitativos, o(s) fornecedor(es) e as especificações resumidas do objeto, como também as
possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial da União, Seção 3, na forma de extrato,
em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES
a) É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, nos termos do § 1º do art. 12 do Decreto 7.892/2013.
b) Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no § 3º do art. 12 do Decreto 7.892/2013 e no art. 65, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as condições da presente
ARP;
b) recusar-se a retirar a nota de empenho nos prazos estabelecidos, salvo por motivo devidamente justificado e
aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade;
f) não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;
g) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei
nº 10.520, de 2002;
h) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio FORNECEDOR:
a) mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste
Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que
comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual;
b) por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados.
Parágrafo único – o cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Secretário de
Administração e Orçamento do ÓRGÃO GERENCIADOR.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
a) A Administração poderá aplicar ao FORNECEDOR as penalidades previstas no artigo 28 do Decreto nº
5.450/2005, sem prejuízo da aplicação dos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013. A Administração poderá,
ainda, a seu critério, utilizar-se subsidiariamente das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, no que couber.
b) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação da Administração, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-o à penalidade de multa no percentual de até 30% (trinta por cento)
sobre o valor global da obrigação não cumprida.
c) Com fundamento no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União e
será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais cominações legais e de
multa compensatória de até 30% (trinta por cento), no caso de inexecução total, sobre o valor total da
contratação, ou de até 15% (quinze por cento), no caso de inexecução parcial, sobre o valor do saldo da
contratação, a Contratada que:
c.1) Deixar de entregar documentação exigida no edital;
c.2) Apresentar documentação falsa;
c.3) Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
c.4) Não mantiver a proposta;
c.5) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
c.6) Comportar-se de modo inidôneo;
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c.7) Fizer declaração falsa; e
c.8) Cometer fraude fiscal.
d) Para os fins da alínea “c.6”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97
da Lei nº 8.666/93.
e) A Contratada ficará sujeita, no caso de inexecução parcial ou total da obrigação, com fundamento no art. 86
da Lei nº 8.666/93, à seguinte penalidade:
e.1) multa moratória de:
e.1.1) 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) ao dia sobre o valor do contrato em caso de atraso na execução
dos serviços, até o máximo de 10 (dez) dias;
e.1.2) Sendo o atraso superior a dez dias, configurar-se-á inexecução total da obrigação, a ensejar a aplicação de
multa compensatória, prevista no item “c”, sem prejuízo da aplicação da multa moratória limitada a 0,5% (zero
vírgula cinco por cento), oriunda do atraso referido no subitem anterior.
f) As multas moratória e compensatória poderão ser cumuladas com as sanções previstas na alínea “a”.
g) a aplicação das penalidades de advertência e de multa (compensatória e moratória) não necessitam ser
publicadas no DOU, devendo a intimação da apenada dar-se por meio de notificação;
h) as sanções estabelecidas nesta cláusula são da competência exclusiva da autoridade designada nos normativos
internos deste Tribunal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) ou 10
(dez) dias, conforme a penalidade, de acordo com a Lei n.º 8.666/90;
i) A autoridade competente, na aplicação das penalidades previstas nesta cláusula, deverá levar em consideração
a gravidade da conduta da Contratada, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao Contratante,
observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da prevalência e indisponibilidade do interesse
público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
j) O valor da multa moratória ou compensatória, nos termos do artigo 86, § 3º da LLC, poderá ser descontado da
garantia contratual, dos créditos da Contratada ou cobrado judicialmente, nesta ordem.
k) O recolhimento do valor da multa, moratória ou compensatória, deverá ser feito no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados da data da intimação da aplicação da sanção, sob pena de seu desconto ser efetuado conforme
item anterior, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
l) As penalidades estabelecidas nestas cláusulas deverão ser registradas no SICAF.
m) As penalidades descritas nesta cláusula não excluem a possibilidade de o CONTRATANTE cobrar da
CONTRATADA indenização por eventuais perdas e danos.
n) Caso seja constatada a irregularidade fiscal durante a vigência da ARP, a Administração notificará o Fornecedor
para providenciar a regularização no prazo de 30 (trinta) dias. Persistindo a irregularidade serão adotadas
providências no sentido de rescindir a avença;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOCUMENTAÇÃO
A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados,
cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:
a) Processo Administrativo nº 0000497-20.2018.6.8000;
b) Edital do Pregão Eletrônico nº 37/2018 – TRE/PB e anexos;
c) Proposta Comercial da FORNECEDORA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
Para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o foro da Justiça Federal
em João Pessoa/PB, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Nada mais havendo a tratar eu, Mário Cezar Delgado Régis, Chefe da Seção de Compras, lavrei a presente Ata de
Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo particular
fornecedor.
HENRIQUE JOSE REVOREDO DA SILVA
USUÁRIO EXTERNO
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Documento assinado eletronicamente em 22/03/2019, às 11:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

VALTER FELIX DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

Documento assinado eletronicamente em 26/03/2019, às 19:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0481979 e o código CRC 741CF40A.

0000497-20.2018.6.15.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

ORDEM DE COMPRA Nº 63 / 2019
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL
SEÇÃO DE COMPRAS
Av: Princesa Isabel nº 201, Tambiá – João Pessoa/ PB - CEP 58.020-528,
CNPJ 06.017.798-0001-60
Fones: COMAT (083)3512-1363/1220 SECOMP (083)3512-1277/1278
EMPRESA: DELLA ART COMÉRCIO LTDA. ME

CNPJ: 01.483.819/0001-10

ENDEREÇO: Av. Engenheiro Domingos
Ferreira, 3638, Boa Viagem, Recife/PE.

FONE: (81)3325-3905 / (81)34612564

E-mail: tesouraria@dellaart.com.br

CEP.: 51.020-040
Representante Legal: Henrique José Revoredo da Silva
CPF: 546.288.904-63
ITEM

UND

QTD

22

UND

10

ESPECIFICAÇÃO

BANCADAS
(MESAS
TOMADAS ACOPLADAS)

COM

VALOR
UNIT.
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

SUB
EL

3.800,00

38.000,00

42

TAMPO: Medindo 2,0 x 1,0 x 0,74 m.
Estrutura: Em MDF tipo Standard com
espessura de 25 mm, Revestimento
em laminado melamínico de alta
pressão, texturizado, na cor ARGILA
(inclusive o fundo, até a saia
metálica),
Laterais
maiores
com
acabamento em post forming 180 ;
Laterais menores com fita em abs na
cor ARGILA, com espessura iguala 2
mm, colada a quente; Saia metálica
perfil L em aço galvanizado, com
tratamento antiferruginoso e pintura
eletrostática epóxi na cor preta,
largura igual a 2 ½ (duas e meia
polegadas), espessura igual a 1/8”
(um oitavo de polegada), parafusada
ao tampo da mesa (parte inferior);
Canaleta para tomadas em PVC 50x50
file:///C:/Users/Micro03/Downloads/Ordem_de_Compra_0510463 (2).html
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mm, na cor Cinza, Tomadas duplas:
tomada 10A/250v para caixa de 4x2”,
tomada dupla 2p+T, horizontal, de
embutir em móvel, na cor Cinza
Grafite, conforme NBR 14136, Cabos
Elétricos flexíveis, diâmetro conforme
projeto, material condutor cobre,
isolamento em PVC, tensão de 750 V,
conforme norma Técnica pertinente,
Pés Cavaletes dimensões conforme
projeto anexo com estrutura em tubos
de aço galvanizado com diâmetros de
1.122” (uma e meia polegadas) x 1,9
100,00% BR0150942 mm (um vírgula
nove milímetros) e 1.1/4” (um quarto
de polegada) x 1,2 mm (um vírgula
dois milímetros), com tratamento
antiferruginoso e pintura eletrostática
epóxi na cor preta; Sistema móvel com
travamento, conforme projeto, sapatas
de borracha na cor preta, em forma de
copo. OBS.: se houver dúvidas às
especificações do produto, o TRE
possui mesas do tipo à disposição para
consulta no NATU JOÃO PESSOA. –
laudo do INMETRO comprovando
atendimento aos requisitos da norma
NBR 8095:1983 (resistência a corrosão
por exposição a atmosfera úmida e
saturada) com período de exposição de
no mínimo 240 h sem que o material
metálico revestido sofra alteração;
Laudo
de
ensaio
(emitido
por
laboratório acreditado pelo INMETRO
em nome do licitante, comprovando
atendimento aos requisitos da norma
NBR 8096:1983 (resistência a corrosão
por exposição a dióxido de enxofre)
com o período de exposição de no
mínimo 240 h sem que o material
metálico revestido sofra alteração;
Declaração fornecida pelo licitante que
prestará garantia mínima de 05 (cinco)
anos contra eventuais defeitos de
fabricação dos produtos ofertados, sem
qualquer ônus para o Tribunal Regional
Eleitoral. Marca: JOB
VALOR TOTAL DESTA ORDEM R$:

38.000,00
ND:

PROCESSO Nº 0001982-21.2019.6.15.8000

MOD: ATA Nº 11/2019 –

FUND. LEGAL: Lei nº 10.520/2002.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº
37/2018

file:///C:/Users/Micro03/Downloads/Ordem_de_Compra_0510463 (2).html
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MÁRIO CÉZAR DELGADO RÉGIS
CHEFE DA SEÇÃO DE COMPRAS

Documento assinado eletronicamente em 16/05/2019, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0510463 e o código
CRC EFD5B86D.

0001982-21.2019.6.15.8000
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2018
PROCESSO SEI Nº 0000497-20.2018.6.15.8000

SITEMA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2019

O objeto do presente pregão eletrônico é a aquisição de bens permanentes (mesas,
armários e móveis em geral) para o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA.
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Procedimento de rotina interna do Órgão da Administração Pública para inclusão como novo órgão participante no
SRP.
a)

Oficio a ser endereçado a ALFAPRINT LOCAÇÕES EIRELLI – ME.

Oficio nº__________/__________/2019

Data __________/__________/2019

A
ALFAPRINT LOCAÇÕES EIRELLI – ME.
A/C SRA. MARIA SANDERLI DE LIMA MEDEIROS
Diretora
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 2580
João Pessoa - PB
Cep: 95.059-010
Fone: (83) 3133-4001
Referente pregão eletrônico SRP nº 37/2018
Prezados Senhores,

A V.S.ª o interesse, em aderir à Ata de Registro de Preços Nº 13/2019 – Pregão eletrônico para Registro de
Preço Nº 37/2018, para o fornecimento de Móveis, conforme procedimento licitatório e indicação abaixo:
- Fornecimento de mobiliário em geral (relacionar o modelo e quantitativo)

Item do edital

Descrição

Qtd.

Valor unit.
(R$)

Valor total
(R$)

VALOR GLOBAL
Aguardamos o seu pronunciamento com maior brevidade possível.
Atenciosamente,
Nome quem assina
Cargo que ocupa
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Procedimento de rotina interna do órgão da administração pública para inclusão como novo órgão participante no
SRP.
Oficio a ser endereçado ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA.

b)

Oficio nº__________/__________/2019

Data __________/__________/2019

A
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
Att: MÁRIO CEZAR DELGADO RÉGIS
Chefe da seção de compras
Av. Princesa Isabel, 201 - Centro
João Pessoa - PB
Fone: (083) 3512-1280
Email: secomp@tre-pb.jus.br
Referente pregão eletrônico SRP nº 37/2018
Prezados Senhores,
A V.S.ª. o interesse, em aderir à Ata de Registro de Preços Nº 13/2019 – Pregão eletrônico para Registro de
Preço Nº 37/2018, para o fornecimento de MÓVEIS e POLTRONAS conforme procedimento licitatório e indicação
abaixo:
- Fornecimento de mobiliário em geral (relacionar o modelo e quantitativo)
Item do edital

Descrição

Qtd.

Valor unit.
(R$)

Valor total
(R$)

VALOR GLOBAL

Aguardamos o seu pronunciamento com maior brevidade possível.
Atenciosamente,
Nome quem assina
Cargo que ocupa
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ITEM

DESCRITIVO

06
12

MESA DE REUNIÃO 12 LUGARES
LONGARINA DE 03 LUGARES, COM
ESPALDAR BAIXO, COM BRAÇOS
SOFÁ DE 03 LUGARES
SOFÁ DE 02 LUGARES
CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR
MÉDIO COM BRAÇOS
CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR
ALTO COM BRAÇOS
VALOR TOTAL

14
15
19
20

QUANT.

V.UNITÁRIO
(R$)

V.TOTAL
(R$)

01
12

4.190,00
1.637,00

4.190,00
19.644,00

08
08
15

2.890,00
2.411,00
927,00

23.120,00
19.288,00
13.905,00

65

1.093,00

71.045,00

R$

151.192,00
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2019

CROQUI MOBILIÁRIO
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ITEM
06

DESCRITIVO
MESA DE REUNIÃO 12 LUGARES

QUANT
.

VLR.UNIT.
(R$)

01

4.190,00

12

1.637,00

08

2.890,00

08

2.411,00

15

927,00

65

1.093,00

R$

151.192,00

IMAGEM ILUSTRATIVA

SISTEMA Z – ZMR4612EL

12

LONGARINA DE 03 LUGARES, COM
ESPALDAR BAIXO, COM BRAÇOS
ACTIVE – 712B

14

SOFÁ DE 03 LUGARES
PERFECTA – PA013

15

SOFÁ DE 02 LUGARES
PERFECTA – PA012

19

CADEIRA
GIRATÓRIA
COM
ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS
(BASE PRETA)
PRÓ-FIT – 1630B

20

CADEIRA
GIRATÓRIA
COM
ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS
(BASE PRETA)
PRÓ-FIT – 1624B

TOTAL
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15/07/2019

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=P9INK3PDK3OPO&View=Message&Print=Yes

De: Marcelo Della Art <marcelo.comercial@dellaart.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 12/07/2019 11:41 AM
Assunto: [seic] Ata Registro Bancada/Mesa
Ao
TRE-Alagoas
A/c: Sr. Antonio Reis
Conforme contato telefônico segue em anexo a ATA DE REGISTRO DE PREÇO referente a MESA/BANCADA
Urna Eletronica;
Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.
--

Atenciosamente,
Marcelo Fonseca
(081) 9 9893-1718 (WhatsZaap)
(081) 3325-3905

Anexados:
Arquivo:
Tipo de
Tamanho:
Ata_0489701_TRE_PB_ata_11_2019_mesas_armarios_moveis_geral
Conteúdo:
115k
(2).pdf
application/pdf
Arquivo: CATALOGO TECNICO TRE-PB.pdf

Tipo de
Tamanho:
Conteúdo:
127k
application/pdf

Arquivo: SEI_TRE-PB - 0510463 - Ordem de Compra.pdf

Tipo de
Tamanho:
Conteúdo:
154k
application/pdf

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=P9INK3PDK3OPO&View=Message&Print=Yes

E-mail Dellart com ARP UFPA e folder (0566830)

SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 46

1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 30/2019
Referente: Pregão Eletrônico SRP nº 47/2018 UFPA – Processo n°
23073.021415/2018-04

Constitui objeto desta Ata o Registro de Preços: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL.

Consulta Ata
*Órgãos integrantes do SIASG podem consultar a Ata vigente cadastrada no Sistema de Registro de Preços,
no Comprasnet: (www.comprasnet.gov.br) (UASG 153063).
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DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

Esta Ata de Registro de Preço, documento vinculativo obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
com eficácia após a publicação no Diário Oficial da União-DOU, consoante ao Decreto nº 7.892/2013.
 06/03/2019 a 06/03/2020
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O Órgão Gerenciador da ata Será a UFPA UASG: 153063.

* São participantes os seguintes órgãos:
1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UASG: 158718
2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UASG: 153103
03 - COMANDO DO EXERCITO –UASG: 160196 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN)

DOS NÃO PARTICIPANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CARONA (ADESÕES A ATA)
15.2. Poderão também ser autorizadas adesões a ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES (ÓRGÃOS CARONAS)
neste certame, conforme faculta o inciso III do artigo 9º do Decreto nº 7.892/2013. A ata de registro de
preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública
que não tenha participado do certame licitatório.

15.3 Os procedimentos para solicitação de adesão/ carona a atas de registro de preços podem ser
encontrados no portal de compras ou no link: www.agendadecomprasufpa.com.br

15.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, para o órgão gerenciador
e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes (caronas) que aderirem.
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Procedimentos de Rotina Interna do Órgão ou Entidade da Administração Pública para a sua inclusão
como novo Órgão Participante no SRP.
A) O Ofício a ser encaminhado à CENTRA MÓVEIS S/A., CNPJ 25.071.568/0001-24, deverá ser
endereçado conforme dados abaixo:

Ofício nº. _____/______/2019

Data: _____/_____/2019

À
CENTRA MÓVEIS S/A.
A/C.: Sr. FRANCISCO ANTONIO SANTOS
Diretor
e-mail: luana@marelli.com.br /sandra@marelli-pa.com.br
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2019
Referente: Pregão Eletrônico SRP nº 47/2018 UFPA – Processo n° 23073.021415/2018-04

Prezados Senhores,
Na qualidade de Órgão Interessado em aderir itens da Ata referente ao Pregão Supracitado, vimos por meio desta
consultar essa empresa acerca do interesse de fornecer, à (NOME DA EMPRESA), os materiais constantes aos
itens, cuja empresa CENTRA MÓVEIS S/A., sagrou-se vencedora.
Desta forma, consultamos sobre a possibilidade de autorizar a utilização dos seguintes itens, conforme
tabela de quantitativos abaixo:
Item da

Descrição do Material

Qtde.

Vl.Unit. R$

Vl.Total R$

ATA

Informar o e-mail para receber resposta :

Atenciosamente,
Assinatura do funcionário
Cargo
Carimbo
Não esquecer de colocar o carimbo
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Procedimentos de Rotina Interna do Órgão ou Entidade da Administração Pública para a sua inclusão como
novo Órgão Participante no SRP.



A solicitação de adesão ao registro de preços, deverá ser feita via internet, preferencialmente via SIASG,
no site www.comprasnet.gov.br



Contatos na UFPA - Sr. Luan Maciel ou Sra. Selma Machado – Agenda de Compras / DCS / UFPA

Fone: (91) 3201-8222 / 8223
e-mail: agendadecomprasufpa@gmail.com
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MÓVEIS E ESTAÇÕES DE TRABALHO
LOTE 06 – MÓVEIS E ESTAÇÕES DE TRABALHO
Item

Descrição do Objeto

Valor Unit

Valor Total

(R$)

(R$)

12

10.430,00

125.160,00

UND

105

3.493,0000

366.765,00

UND

22

2.698,00

59.356,00

UND

77

6.596,00

507.892,00

UND

85

1.883,00

160.055,00

UND

125

1.612,00

201.500,00

Und.

Qtde.

UND

MESA GERENCIAL RETANGULAR MEDINDO 2000X1100X750mm
(LxPxH) COMPOSTA DE: Conforme Edital e Anexos
90

Modelo ONE - Ref.: ONE2010EX

Foto Ilustrativa
ESTAÇÃO PLATAFORMA DUPLA FRENTE A FRENTE COM PERFIL
CENTRAL BASCULANTE PARA CABEAMENTO, COMPOSTA DE 02
LUGARES, MEDINDO 1400x1430x750MM (LxPxH).
Conforme Edital e Anexos
91

Modelo Open - Ref.: OEDP1414 + ADT1200/059PR + AM-002
Foto Ilustrativa
MESA GERENCIAL RETANGULAR TAMBURATO COM TAMPO
MED.1800X800X730x400mm (LxPxHxE). Conforme Edital e Anexos

92

Modelo Tamburato - Ref.: TAM1808EL

Foto Ilustrativa
ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L, TAMPO EM MDP, COMPOSTA
POR 02 TAMPOS 1400x1400x600mm (L1xL2xP) e 03 PAINÉIS
DIVISÓRIOS 100mm ESPESSURA MEDINDO 1400X1030mm (LxH):
Conforme Edital e Anexos
93

Modelo Sistema Z/Reasons- Ref.:ZLR1414P

Foto Ilustrativa
MESA DE TRABALHO EM ‘L’ COM PENÍNSULA MEDINDO
1600x2400x600x735mm (L1Xl2xPxH): Conforme Edital e Anexos
94
Modelo Sistema Z - Ref.: ZL1624D

Foto Ilustrativa
MESA DE TRABALHO EM ‘L’ COM PENÍNSULA MEDINDO
1600x1800x600x735mm (L1Xl2xPxH): Conforme Edital e Anexos
95
Modelo Sistema Z - Ref.: ZL1618D

Foto Ilustrativa
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MESA DE TRABALHO EM ‘L’ MEDINDO 1600X1600X600X735mm
(L1XL2xPxH) : Conforme Edital e Anexos

96

UND

179

1.405,00

251.495,00

UND

250

1.277,00

319.250,00

UND

404

1.231,00

497.324,,00

UND

250

684,00

171.000,00

UND

320

727,00

232.640,00

UND

250

750,00

187.500,00

UND

195

981,00

191.295,00

Modelo Sistema Z - Ref. ZL1616

Foto Ilustrativa
MESA DE TRABALHO EM ‘L’ MEDINDO 1400X1400X600X735mm
(L1XL2xPxH) : Conforme Edital e Anexos

97
Modelo Sistema Z - Ref. ZL1414

Foto Ilustrativa
MESA DE TRABALHO EM ‘L’ MEDINDO 1200X1200X600X735mm
(L1XL2xPxH) : Conforme Edital e Anexos
98
Modelo Sistema Z - Ref. ZL1212

Foto Ilustrativa
MESA NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO
1000X600X735MM (LxPxH): Conforme Edital e Anexos

99
Modelo Sistema Z

- Ref. ZR1006 + AM-027

Foto Ilustrativa
MESA NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO
1200X600X735MM (LxPxH); Conforme Edital e Anexos
100
Modelo Sistema Z - Ref. ZR1206 + AM-027

Foto Ilustrativa
MESA NO FORMATO RETANGULAR, MED.1400X600X735MM
(LxPxH); Conforme Edital e Anexos
101
Modelo Sistema Z

- Ref. ZR1406 + AM-027

Foto Ilustrativa
MESA DE REUNIÃO REDONDA, 910x750mm (diâmetro x altura)
COM SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO: Conforme Edital e Anexos
102
Modelo Sistema Z

- Ref.: ZMC910PEL

Foto Ilustrativa
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MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM SISTEMA DE
ELETRIFICAÇÃO PARA 08 LUGARES MED.2200x1000x735MM
(LxPxH); Conforme Edital e Anexos
103

UND

90

2.310,00

207.900,00

UND

140

2.211,00

309.540,00

UND

246

233,00

57.318,00

UND

226

242,00

54.692,00

UND

215

251,00

53.965,00

Ref.: OMRP2210EL
Foto Ilustrativa
MESA DE REUNIÃO OVAL COM SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO,
MEDINDO 2400x1200x735MM (LxPxH): Conforme Edital e Anexos
104
Modelo Sistema Z

- Ref.: ZMR2412EL

Foto Ilustrativa
DIVISÓRIA DE MESA EM LAMINADO MELAMÍNICO MEDINDO
1200X396MM (LxH); Conforme Edital e Anexos
105
Modelo Sistema Z

- Ref.: ZB-1200

Foto Ilustrativa
DIVISÓRIA DE MESA EM LAMINADO MELAMÍNICO MEDINDO
1400X396MM (LxH):
Conforme Edital e Anexos
106

Modelo Sistema Z

- Ref.: ZB-1400

Foto Ilustrativa
DIVISÓRIA DE MESA EM LAMINADO MELAMÍNICO MEDINDO
1600X396MM (LxH) COMPOSTA DE: Conforme Edital e Anexos
107
Modelo Sistema Z

- Ref.: ZB-1600

Foto Ilustrativa
VALOR TOTAL LOTE 06:
Três milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais
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ARQUIVAMENTOS E ACESSÓRIOS
LOTE 07 – ARQUIVAMENTOS E ACESSÓRIOS
Item

Descrição do Objeto

Valor

Valor Total

Unit (R$)

(R$)

210

185,00

38.850,00

UND

145

784,00

113.680,00

UND

312

600,00

187.200,00

UND

210

283,00

59.430,00

UND

32

1.286,00

41.152,00

UND

300

565,00

169.500,00

Und

Qtde.

UND

TRILHO TELESCÓPICO PARA PASTAS SUSPENSAS MEDINDO
740X430X60MM (LxPxH); Conforme Edital e Anexos
108
Modelo Arquivamento - Ref.: AM-010

Foto Ilustrativa
GAVETEIRO PEDESTAL COM RODAPÉ, DE 3 GAVETAS, SENDO 1
PARA PASTAS SUSPENSAS, COM CORPO EM MDP MEDINDO
400X600X705mm: Conforme Edital e Anexos
109

Modelo Arquivamento - Ref.: GMTZ08RP

Foto Ilustrativa
GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS MEDINDO
400x500x630mm (LxPxH): Conforme Edital e Anexos

110

Modelo Arquivamento - Ref.: GM05V

Foto Ilustrativa
GAVETEIRO FIXO DE 2 GAVETAS COM CORPO EM MDP
MEDINDO 396x393x280mm (LxPxH): Conforme Edital e Anexos
111
Modelo Arquivamento - Ref.: GM02

Foto Ilustrativa
ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS, BASE INTERMEDIÁRIA FIXA,
TAMPO ÚNICO E PRATELEIRAS; Conforme Edital e Anexos
112

Modelo Arquivamento - Ref.: AR16RP

Foto Ilustrativa
ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM
01 PRATELEIRA EM MDP E RODAPÉ METÁLICO, MEDINDO
800x500x730mm (LXPXH); Conforme Edital e Anexos
113

Modelo Arquivamento - Ref.: AR03RP

Foto Ilustrativa
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ARMÁRIO MÉDIO DUAS PORTAS, SEM DIVISÃO CENTRAL,
COM 02 PRATELEIRAS EM MDP E RODAPÉ METÁLICO,
MEDINDO 800x500x1000mm (LXPXH). Conforme Edital e
Anexos
114

UND

130

723,00

93.990,00

UND

250

930,00

232.500,00

UND

165

1.189,00

196.185,00

Modelo Arquivamento - Ref.: AR05RP

Foto Ilustrativa
ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM
03 PRATELEIRAS EM MDP E RODAPÉ METÁLICO, MEDINDO
800x500x1600mm (LXPXH). Conforme Edital e Anexos

115

Modelo Arquivamento - Ref.: AR06RP

Foto Ilustrativa
ARMÁRIO

EXTRA-ALTO

DUAS

PORTAS,

SEM

DIVISÃO

CENTRAL, COM 04 PRATELEIRAS EM MDP E RODAPÉ
METÁLICO, MEDINDO 800x500x2100mm (LXPXH). Conforme
Edital e Anexos
116

Modelo Arquivamento - Ref.: AR10RP

Foto Ilustrativa
VALOR TOTAL LOTE 07:
Hum milhão, cento e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais.
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POLTRONAS E SIMILARES
LOTE 08 – POLTRONAS E SIMILARES, PADRÃO EXECUTIVO
Item

Descrição do Objeto

Valor

Valor Total

Unit (R$)

(R$)

410

1.700,00

697.000,00

UND

42

3.189,00

133.938,00

UND

82

2.925,00

239.850,00

UND

22

1.039,00

22.858,00

UND

300

1.238,00

371.400,00

UND

300

1.120,00

336.000,00

Und

Qtde.

UND

POLTRONAS PARA AUDITÓRIO COM ASSENTO REBATÍVEL E
PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL: Conforme Edital e Anexos

117

Modelo Arena - Ref.: 1301CPD

Foto Ilustrativa
POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO EM COURO NATURAL.
Conforme Edital e Anexos

118

Modelo Boss - Ref.: 1105B/AL

Foto Ilustrativa
POLTRONA DE APROXIMAÇÃO FIXA, ESPALDAR MÉDIO EM COURO
NATURAL. Conforme Edital e Anexos
119
Modelo Boss - Ref.: 1101B/CR

Foto Ilustrativa
POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO INJETADO
Conforme Edital e Anexos

120

Modelo Eco - Ref.: 1404B

Foto Ilustrativa
CADEIRA GIRATÓRIA, DIGITADOR, ESPALDAR ALTO EM TECIDO
COM BRAÇOS REGULÁVEIS: Conforme Edital e Anexos

121

Modelo Energy - Ref.: 404B2

Foto Ilustrativa
CADEIRA GIRATÓRIA, DIGITADOR, ESPALDAR MÉDIO EM TECIDO
COM BRAÇOS REGULÁVEIS: Conforme Edital e Anexos

122

Modelo Energy - Ref.: 420B2

Foto Ilustrativa
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CADEIRA FIXA DE DIÁLOGO, COM APÓIA-BRAÇOS:
Conforme Edital e Anexos

123

UND

600

760,00

456.000,00

UND

165

1.410,00

232.650,00

UND

200

1.870,00

374.000,00

UND

750

258,00

193.500,00

UND

62

1.867,00

115.754,00

UND

32

2.757,00

88.224,00

UND

32

3.387,00

108.384,00

Modelo Energy - Ref.: 401B

Foto Ilustrativa
LONGARINA 02 LUGARES ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS:
Conforme Edital e Anexos

124

Modelo Energy - Ref.: 410B

Foto Ilustrativa
LONGARINA 03 LUGARES ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS FIXOS:
Conforme Edital e Anexos
125

Modelo Energy - Ref.: 412B

Foto Ilustrativa
CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL EM POLIPROPILENO SEM BRAÇOS:
Conforme Edital e Anexos
126

Modelo Yog - Ref.: 1901

Foto Ilustrativa
SOFÁ EXECUTIVO PARA 01 LUGAR:
Conforme Edital e Anexos
127
Modelo Perfecta - Ref.: PA011

Foto Ilustrativa
SOFÁ EXECUTIVO PARA 02 LUGARES:
Conforme Edital e Anexos
128
Modelo Perfecta - Ref.: PA012

Foto Ilustrativa
SOFÁ EXECUTIVO PARA 03 LUGARES: Conforme Edital e Anexos

129
Modelo Perfecta - Ref.: PA013

Foto Ilustrativa
VALOR TOTAL LOTE 08:
Três milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais.
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PAINÉIS DIVISÓRIOS
LOTE 12
Item

Descrição do Objeto

Valor Unit

Und

Qtde.

M²

400

2.334,00

933.600,00

M²

100

8.500,00

850.000,00

(R$)

Valor Total (R$)

PAINÉIS ÚNICOS VIDRO SIMPLES:
Conforme Edital e Anexos

158

Modelo Time - Ref.: T1U1000.3000

Foto Ilustrativa
PORTA SIMPLES SEM MOLDURA:
Conforme Edital e Anexos

159

Modelo Time - Ref.: TP1C1000.3000D

Foto Ilustrativa
VALOR TOTAL LOTE 12:
Hum milhão, setecentos e oitenta e três mil e seiscentos reais

E-mail Dellart com ARP UFPA e folder (0566830)

1.783.600,00

SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 59

ACABAMENTOS E RECESTIMENTOS
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E-mail - 0569758
Data de Envio:
22/07/2019 13:23:33
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
atendimento@renovatto.com.br
comercial-al@renovatto.com.br
licitacao@renovatto.com.br
rafaelcalmon@renovatto.com.br
galflex677@gmail.com
beth@caderodemaceio.com.br
luiz@caderodemaceio.com.br
lennonlacerda@centralmoveis.ind.br
fabianaalmeida@usemoveis.com.br
hugootero@usemoveis.com.br
lennonlacerda@usemoveis.com.br
marcialima@usemoveis.com.br
layout_moveis@yahoo.com.br
licitacoes@euroline.net.br
luiz@newofficemcz.com.br
negocios1@flexibase.com.br
formastyle@formastyle.com.br
comercial@formastyle.com.br
styluslicitacao@gmail.com
elisangela@movelcorporativo.com.br
adylthonvendas@gmail.com
luizphilipesena@hotmail.com
alberflex@alberflex.com.br
artline.al@artlinemoveis.com.br
licitacao@artlinemoveis.com.br
hlofficemoveis@gmail.com
corporativo@laroffice.com.br
kaflex@kaflex.com.br
beth@4fouroffice.com.br
luciano@4fouroffice.com.br
projetos@4fouroffice.com.br
licitacoes1@formaoffice.com.br
licitacao@formastyle.com.br
vendas@formaoffice.com.br
licitacoescolivetti@outlook.com
licitacoes@plaxmetal.com.br
assessoria.ecmobiliario@gmail.com
vendas1@kroll.com.br
marangonmoveis@gmail.com
Assunto:
Solicitação. Cotação. Aquisição. Estações de trabalho. TRE-AL
Mensagem:
PA 0003031-60.2019.6.02.8000
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 60 (sessenta) estações de trabalho, tampo
único, formato em ''L", cor ovo, mediante registro de preços, conforme detalhamentos e demais
especificações presentes no termo de referência e Anexo Único, aos quais seguem anexados.
Pedimos, por gentileza, para observar as especificações quando da elaboração da proposta. Em caso de
não atender, favor mencionar por e-mail.

E-mail SEIC 0569758
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Esclarecimentos em relação ao objeto, exigências constantes no termo de referência, gentileza contatar a
Seção de Patrimônio através dos telefones (82) 2122-7737/7787.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
Anexos:
Anexo_0526229.html
Termo_de_Referencia_0526192.html
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De: Luiz Philipe Sena <luizphilipesena@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 22/07/2019 02:18 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Aquisição. Estações de trabalho. TRE-AL

Recebido.
Irei providenciar a cotação e encaminharei em breve.
Atenciosamente,
Luiz Philipe Sena
Consultor Comercial
(82) 9.9130-2302
(82) 9.8200-2302
Obter o Outlook para Android

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
Enviado: segunda-feira, 22 de julho 13:23
Assunto: Solicitação. Cotação. Aquisição. Estações de trabalho. TRE-AL
PA 0003031-60.2019.6.02.8000
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 60 (sessenta) estações de trabalho, tampo
único, formato em 'L", cor ovo, mediante registro de preços, conforme detalhamentos e demais
especificações presentes no termo de referência e Anexo Único, aos quais seguem anexados.
Pedimos, por gentileza, para observar as especificações quando da elaboração da proposta. Em caso
de não atender, favor mencionar por e-mail.
Esclarecimentos em relação ao objeto, exigências constantes no termo de referência, gentileza contatar
a Seção de Patrimônio através dos telefones (82) 2122-7737/7787.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Resposta. LuizSena. Consultor Comercial. (0570442)
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De: Projetos Four Office <projetos@4fouroffice.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 22/07/2019 04:54 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Aquisição. Estações de trabalho. TRE-AL
Olá!
Esse é um e-mail destinado ao setor de projetos da loja, o mesmo foi encaminhado para a vendedora Beth
- beth@4furoffice.com.br a mesma irá atendê-los.

Atenciosamente,

Atenção: O conteúdo e endereçamento desta mensagem são de inteira responsabilidade do emitente. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. As
informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são de uso exclusivo do destinatário, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário
desta comunicação, observe que qualquer disseminação, distribuição ou cópia é estritamente proibida. Se você recebeu esta comunicação por engano, favor apagar as
informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme a legislação em vigor.

De: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Enviada: 2019/07/22 13:24:01
Para: undisclosed-recipients@
Assunto: Solicitação. Cotação. Aquisição. Estações de trabalho. TRE-AL
PA 0003031-60.2019.6.02.8000
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 60 (sessenta) estações de trabalho, tampo
único, formato em 'L", cor ovo, mediante registro de preços, conforme detalhamentos e demais
especificações presentes no termo de referência e Anexo Único, aos quais seguem anexados.
Pedimos, por gentileza, para observar as especificações quando da elaboração da proposta. Em caso de
não atender, favor mencionar por e-mail.
Esclarecimentos em relação ao objeto, exigências constantes no termo de referência, gentileza contatar
a Seção de Patrimônio através dos telefones (82) 2122-7737/7787.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Resposta. 4Four Office. (0570457)
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De: Layout <layout_moveis@yahoo.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 23/07/2019 02:13 PM
Assunto: [seic] TRE (assentos ).pdf

Segue orçamento conforme solicitado, itens constam na Ata da UFPA
31/2019

Daniel Fon de Souza Cunha
Gerente de Vendas
Layout Móveis de Escritório
82.3221.0101
82.9.8888.0101
Anexados:
Arquivo: TRE (assentos Tamanho:
).pdf
572k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: TRE (mesa
).pdf

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Tamanho:
565k

E-mail Layout. Orçamento. (0570543)
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Alberflex Indústria de Móveis Ltda.
av. Rudolf Dafferner 867 , 18086-380 Sorocaba
São Paulo Brasil

DEALER: MACEIÓ (82) 3221-0101

E-MAIL: layout_moveis@yahoo.com.br

Maceió, 23 de Julho de 2019

A (o) , Tribunal Regional Eleitoral

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Prezado (s) senhor (es),
Apresentamos proposta orçamentária dos produtos solicitados:
Imagem

Código

Quant.

Descritivo

Valor

60

Mesa orgânica 1400x600x1400x600 mm LXPXH (Item
21, Lote ll da Ata de registro de preço Nº31/2019
UFPA)

R$ 1.348,00

M2GTO 1414

SUBTOTAL
TOTAL GERAL

Total

R$

R$

80.880,00

R$

80.880,00

*Imagens meramente ilustrativas
CONDIÇÕES:
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: LOCAL POR 10 ANOS
ENTREGA: ATÉ 45 DIAS
FABRICANTE: ALBERFLEX
FRETE, IPI E MONTAGEM: INCLUSO
GARANTIA: 02 ANOS
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
PAGAMENTO: Á COMBINAR
Atenciosamen
te,

LAYOUT Móveis

Anexo TRE (mesa ). Orçamento. Layout. (0570545)

80.880,00
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De: Layout <layout_moveis@yahoo.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 23/07/2019 02:13 PM
Assunto: [seic] CATÁLOGO ATA_UFPA.pdf

Daniel Fon de Souza Cunha
Gerente de Vendas
Layout Móveis de Escritório
82.3221.0101
82.9.8888.0101
Anexados:
Arquivo: CATA_LOGO
ATA_UFPA.pdf

Tamanho:
1776k

E-mail Catálogo. ATA Nº 31-2019-UFPA. Layout. (0570546)

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 70
23/07/2019 14:59

Anexo CATA_LOGO ATA_UFPA. Nº 31-2019. (0570548)

SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 71

EMPRESA LICITANTE

ORGÃO DETENTOR

DADOS DO PROCESSO
°
°
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ITEM 1

ITEM 2

ARMÁRIO ALTO FECHADO 800x490x1610 mm (LxPxH).

BALCÃO BAIXO FECHADO 800x490x740 mm (LxPxH)

ALBERFLEX/AR3F 1608

ALBERFLEX/AR3F 0708

R$ 1.406,00

R$ 832,00

QUANT. 1006

QUANT. 1034

ITEM 3

ITEM 4

ARMÁRIO ALTO, MEIA PORTA 800X490X1610mm (LxPxH)

ARMÁRIO EXTRA ALTO FECHADO 800x490x2140mm (LxPxH)

ALBERFLEX/AR3P 1608

ALBERFLEX/AR3F 2108

R$ 1.238,00

R$ 1.791,00

QUANT. 303

QUANT. 462

ITEM 5

ITEM 6

BALCÃO CURVO ALTO 2018x684x1130 mm (LxPxH)

BALCÃO RETO ALTO 1854x684x1134 mm (LxPxH)

ALBERFLEX/BHCA_I_2207

ALBERFLEX/BHRA_I_1807

R$ 2.296,00

R$ 1.872,00

QUANT. 35
Anexo CATA_LOGO ATA_UFPA. Nº 31-2019. (0570548)

QUANT. 35
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ITEM 7

ITEM 8

SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA PARA ARMÁRIO FECHADO.

ARMÁRIO CREDENZA TOTALMENTE REVESTIDO EM COURO
NATURAL MARROM 2380X500X645 MM (LXPXH).

ALBERFLEX/SPS3_06

ALBERFLEX/ ARMÁRIO CREDENZA

R$ 173,00

R$ 24.164,00

QUANT. 205

QUANT. 5

ITEM 9

ITEM 10

ARMÁRIO ALTO FECHADO COM PORTA DE VIDRO
800x490x1610 mm (LxPxH).
ALBERFLEX/ AR3F 1608

ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM PORTA DE VIDRO
800x490x740 mm (LxPxH).
ALBERFLEX/AR3F 0708

R$ 1.942,00

R$ 1.186,00

QUANT. 65

QUANT. 65

ITEM 45
ARMÁRIO ALTO MEIA PORTA DE VIDRO 800x490x1610 mm
(LxPxH).
ALBERFLEX/AR3P 1608

R$ 1.693,00
QUANT. 45
Anexo CATA_LOGO ATA_UFPA. Nº 31-2019. (0570548)
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ITEM 12
MESA RETA 1600X700X740 MM (LXPXH).
ALBERFLEX/M2GTR 1607

R$ 999,00
QUANT. 450

ITEM 13

ITEM 14

MESA RETA 1400X700X740 MM (LXPXH).

MESA RETA 1200X700X740 MM (LXPXH).

ALBERFLEX/M2GTR 1407

ALBERFLEX/M2GTR 1207

R$ 899,00

R$ 894,00

QUANT. 1016

QUANT. 1173

ITEM 15

ITEM 16

MESA RETA 1000X700X740 MM (LXPXH).

MESA RETA 800X700X740 MM (LXPXH).

ALBERFLEX/M2GTR 1007

ALBERFLEX/M2GTR 0807

R$ 785,00

R$ 729,00

QUANT. 441

QUANT. 199

ITEM 17

ITEM 18

MESA DE REUNIÃO COMPOSTA POR MÓDULOS DE
1200X1200X740MM
ALBERFLEX/MR425E 1212 E MR425I 1212

R$ 1.169,00
QUANT. 165
Anexo CATA_LOGO ATA_UFPA. Nº 31-2019. (0570548)

MESA DE REUNIÃO CIRCULAR 1100X740 MM (DXH).
ALBERFLEX/ MR2GTC 12

R$ 691,00
QUANT. 360
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ITEM 19

ITEM 20

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2000X900X740 MM (LXPXH).

MESA ORGÂNICA 1600X600X1600X600X740 MM (LXPXH).

ALBERFLEX/MR2GTR 2009

ALBERFLEX/M2GTO 1616

R$ 1.428,00

R$ 1.485,00

QUANT. 220

QUANT. 210

ITEM 21

ITEM 22

MESA ORGÂNICA 1400X600X1400X600X740 MM (LXPXH).

MESA ORGÂNICA 1200X600X1200X600X740 MM (LXPXH).

ALBERFLEX/M2GTO 1414

ALBERFLEX/M2GTO 1212

R$ 1.348,00

R$ 1.196,00

QUANT. 620

QUANT. 420

ITEM 23

ITEM 24

GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 400X490X639 MM
(LXPXH) OU 330X490X639 MM (LXPXH).
ALBERFLEX/G3V04 4F

GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 400X490X583 MM
(LXPXH) OU 330X490X583 MM (LXPXH).
ALBERFLEX/G3V04 3F

R$ 597,00
QUANT. 600
Anexo CATA_LOGO ATA_UFPA. Nº 31-2019. (0570548)

R$ 532,00
QUANT. 650
SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 79

ITEM 25

ITEM 26

GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS 400X485X322 MM (LXPXH)
OU 330X485X322 (LXPXH).

MESA RETA EXECUTIVA 1800X800X740 MM (LXPXH).

ALBERFLEX/G3F04 2F

ALBERFLEX/M3GTR 1808

R$ 399,00

R$ 1.598,00

QUANT. 420

QUANT. 170

ITEM 27

ITEM 28

ALBERFLEX/M3GTR 1408

ESTAÇÃO LINEAR PARA DUAS PESSOAS 1400X1400X740 MM
(LXPXH).
ALBERFLEX/ML4GTFD

R$ 1.070,00

R$ 2.484,00

QUANT. 310

QUANT. 620

MESA EXECUTIVA AUXILIAR1400X800X740 MM (LXPXH).

ITEM 29
DIVISOR PARA MESA RETA E ORGÂNICA 1600MM.
ALBERFLEX/ DMGT2_02_R16

R$ 360,00
QUANT. 220

ITEM 30
DIVISOR PARA MESA RETA E ORGÂNICA 1400MM.
ALBERFLEX/ DMGT2_02_R14

R$ 297,00
QUANT. 220

ITEM 31
DIVISOR PARA MESA RETA E ORGÂNICA 1200MM.
ALBERFLEX/DMGT2_02_R12

R$ 259,00
QUANT. 220

Anexo CATA_LOGO ATA_UFPA. Nº 31-2019. (0570548)
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ITEM 32

ITEM 33

MESA RETA PÉ PAINEL EM COURO MEDINDO
2200X1000X740MM.

MESA DE CANTO 1000X350MM (Ø X H).

ALBERFLEX/MPRE 2210

ALBERFLEX/9M25C 10

R$ 24.890,00

R$ 498,00

QUANT. 5

QUANT. 105

ITEM 34
MESA DE CANTO 600X350MM (Ø X H).
ALBERFLEX/ 9M25L 06

R$ 275,00
QUANT. 105

Anexo CATA_LOGO ATA_UFPA. Nº 31-2019. (0570548)
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ITEM 35

ITEM 36

CADEIRA SECRETÁRIA ESPALDAR MÉDIO TELADA, COM
BRAÇOS.

POLTRONA PRESIDENTE TELADA, COM BRAÇOS, APOIO DE
CABEÇA E APOIO LOMBAR.

ALBERFLEX/W1CGC

ALBERFLEX/TLPPS

R$ 1.116,00

R$ 2.160,00

QUANT. 250

QUANT. 240

ITEM 37

ITEM 38

ALBERFLEX/TLPFS

POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO TELADA, COM APOIO
LOMBAR COM BRAÇOS E INCLINAÇÃO SINCRONIZADA.
ALBERFLEX/TLPIS

R$ 1.227,00

R$ 1.712,00

QUANT. 450

QUANT. 220

ITEM 39

ITEM 40

CADEIRA FIXA TRAPEZOIDAL OU 4 PÉS SEM BRAÇO.

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS.

ALBERFLEX/20CFT OU 20CF

ALBERFLEX/20CGR

R$ 532,00

R$ 1.100,00

POLTRONA ESPALDAR MEDIO FIXA TELADA COM BRAÇOS.

QUANT. 1250
Anexo CATA_LOGO ATA_UFPA. Nº 31-2019. (0570548)

QUANT. 900
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ITEM 41

ITEM 42

CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS.

POLTRONA DIRETOR FIXA SUSPENSA COM BRAÇOS FIXOS.

ALBERFLEX/20CG

ALBERFLEX/20PFS

R$ 889,00

R$ 829,00

QUANT. 500

QUANT. 420

ITEM 43

ITEM 44

ALBERFLEX/20PIR

POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS
REGULÁVEIS.
ALBERFLEX/20PP3

R$ 1.395,00

R$ 1.541,00

QUANT. 400

QUANT. 300

ITEM 45

ITEM 46

POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS.

ALBERFLEX/W2CF OU W2CFT

CONJUNTO DE POLTRONA PARA SALA DE ESPERA COM 3
LUGARES E BRAÇO FIXO CONJUGADO.
ALBERFLEX/21PL_3

R$ 914,00

R$ 2.581,00

CADEIRA FIXA EM TELA TRAPEZOIDAL OU 4 PÉS COM BRAÇO.

QUANT. 450
Anexo CATA_LOGO ATA_UFPA. Nº 31-2019. (0570548)

QUANT. 278
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*PODENDO SER ADAPTADO EM LONGARINAS DE,2,3 LUGARES OU FIXA DE 01
LUGAR PARA ISSO MULTIPLICA-SE O UNITÁRIO VEZES A QUANTIDADE DE
LUGARES.

ITEM 47

ITEM 48

CONJUNTO DE POLTRONA PARA AUDITORIO ESPALDAR MÉDIO
COM PRANCHETA EM LONGARINA OU FIXA (01 LUGAR)

POLTRONA ESPALDAR MÉDIO PARA AUDITORIO COM
PRANCHETA E ASSENTO REBATÍVEL.

ALBERFLEX/21PL

ALBERFLEX/82PRP

R$ 983,00

R$ 1.880,00

QUANT. 450

QUANT. 1700

ITEM 49

ITEM 50

POLTRONA DE AUDITÓRIO PARA OBESOS COM PRANCHETA.

CADEIRA CAIXA COM BRAÇOS.

ALBERFLEX/82POBP

ALBERFLEX/20AER

R$ 3.176,00

R$ 1.318,00

QUANT. 210

QUANT. 170

ITEM 51

ITEM 52

CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS EM TELA.

CADEIRA FIXA EM TELA C/4 PÉS E SEM BRAÇO.

ALBERFLEX/W1CGC

ALBERFLEX/W2CF

R$ 998,00
QUANT. 210
Anexo CATA_LOGO ATA_UFPA. Nº 31-2019. (0570548)

R$ 698,00
QUANT. 600
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ITEM 53

ITEM 54

CADEIRA CAIXA SEM BRAÇO.

SOFÁ DE 1 LUGAR.

ALBERFLEX/W1AER

ALBERFLEX/9SDOT_1

R$ 1.091,00

R$ 1.814,00

QUANT. 474

QUANT. 94

ITEM 55

ITEM 56

SOFÁ DE 2 LUGARES.

SOFÁ DE 3 LUGARES.

ALBERFLEX/9SDOT_2

ALBERFLEX/9SDOT_3

R$ 2.810,00,00

R$ 3.843,00

QUANT. 160

QUANT. 178
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E-mail Proposta. Fortline. Neo Mobili. (0571945)
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CATÁLOGO
DE PRODUTOS

HMASP
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019/ 41/ 587
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 41/ 2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64584.018245/ 2018 - 45
UASG: 160495
VIGÊNCIA: 09/ 05/ 2020

Anexo CATÁLOGO HMASP. ARP Nº 41-2019. (0571947)

Hospital Militar de Área de São Paulo
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Item 01 - Grupo 01
Cadeira Fixa Empilhável
Em Polipropileno
Linha : CFE FL - Fortline

Item 02 - Grupo 01
Poltrona Giratória Diretor
Espaldar Alto
Linha : Soft - Cavaletti

Item 03 - Grupo 01
Poltrona Fixa Diretor
Com Braços Fixos
Linha : Soft - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 100un.
Valor Unitário: R$ 275,00

Quantidade Limite de Adesão: 37un.
Valor Unitário: R$ 2.999,00

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 1.234,00

Item 04 - Grupo 01
Cadeira Secretária
Com Apóia - Braços
Linha : Flip - Cavaletti

Item 05 - Grupo 01
Poltrona Espera Diretor Com
Encosto em Tela e Braços
Linha : New Net - Cavaletti

Item 06 - Grupo 01
Poltrona Giratória
Espaldar Médio, Com Braços
Linha : Start - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 50un.
Valor Unitário: R$ 1.124,00

Quantidade Limite de Adesão: 50un.
Valor Unitário: R$ 933,00

Ata de Registro de preços Nº 2019/ 41/ 587
Pregão Eletrônico SRP Nº 41/ 2019
Processo Administrativo Nº 64584.018245/ 2018 - 45
UASG: 160495
Vigência: 09/ 05/ 2020

Quantidade Limite de Adesão: 65un.
Valor Unitário: R$ 1.265,00

CATÁLOGO DE PRODUTOS
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

1
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Item 07 - Grupo 01
Poltrona Giratória
Espalda Baixo com Braços
Linha : Start - Cavaletti

Item 08 - Grupo 01
Poltrona Fixa
Espaldar Baixo , Sem Braços
Linha : Start - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 65un.
Valor Unitário: R$ 985,00

Quantidade Limite de Adesão: 65un.
Valor Unitário: R$ 600,00

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 1.271,00

Item 10 - Grupo 01
Poltrona Giratória
Espaldar Médio com Braços Reguláveis
Linha : Pro - Cavaletti

Item 11 - Grupo 01
Poltrona Fixa
com Braços
Linha : Pro - Cavaletti

Item 12 - Grupo 01
Cadeira Caixa
Linha : Start - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 50un.
Valor Unitário: R$ 1.150,00

Quantidade Limite de Adesão: 15un.
Valor Unitário: R$ 985,00

Quantidade Limite de Adesão: 15un.
Valor Unitário: R$ 753,00

CATÁLOGO DE PRODUTOS
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

Item 09 - Grupo 01
Poltrona Giratória
Espaldar Alto com Braços Reguláveis
Linha : Pro - Cavaletti

Ata de Registro de preços Nº 2019/ 41/ 587
Pregão Eletrônico SRP Nº 41/ 2019
Processo Administrativo Nº 64584.018245/ 2018 - 45
UASG: 160495
Vigência: 09/ 05/ 2020

2
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Item 13 - Grupo 01
Longarina 3 Lugares
Tipo Aeroporto
Linha : Slim - Cavaletti

Item 14 - Grupo 01
Longarina 5 Lugares
Espaldar Médio Sem Braços
Linha : Fortchairr 5 One - Fortline

Item 15 - Grupo 01
Longarina 3 Lugares
Espaldar Médio Sem Braços
Linha : Fortchairr 5 One- Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 15un.
Valor Unitário: R$ 2.450,00

Quantidade Limite de Adesão: 15un.
Valor Unitário: R$ 5.250,00

Quantidade Limite de Adesão: 15un.
Valor Unitário: R$ 3.250,00

Item 16 - Grupo 01
Longarina 2 Lugares
Em Polipropileno, Sem Braços
Linha : Viva - Cavaletti

Item 17 - Grupo 01
Longarina 3 Lugares
Em Polipropileno, Sem Braços
Linha : Viva - Cavaletti

Item 18 - Grupo 01
Longarina 4 Lugares
Em Polipropileno, Sem Braços
Linha : Viva - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 10un.
Valor Unitário: R$ 750,00

Quantidade Limite de Adesão: 20un.
Valor Unitário: R$ 950,00

Quantidade Limite de Adesão: 10un.
Valor Unitário: R$ 1.502,00

Ata de Registro de preços Nº 2019/ 41/ 587
Pregão Eletrônico SRP Nº 41/ 2019
Processo Administrativo Nº 64584.018245/ 2018 - 45
UASG: 160495
Vigência: 09/ 05/ 2020

CATÁLOGO DE PRODUTOS
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO
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Item 19 - Grupo 01
Sofá de 1 Lugar
Com Almofadas Removíveis e Braços
Linha : Box - Cavaletti

Item 20 - Grupo 01
Sofá de 2 Lugares
Com Almofadas Removíveis e Braços
Linha : Box - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 07un.
Valor Unitário: R$ 3.500,00

Quantidade Limite de Adesão: 07un.
Valor Unitário: R$ 4.250,00

Item 22 - Grupo 01
Poltrona de Auditório Dobrável
Linha : Papillon - Forma Style

Item 23 - Grupo 01
Poltrona de Auditório
Dobrável e Portátil para Obeso
Linha : Papillon - Forma Style

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 3.750,00

Quantidade Limite de Adesão: 02un.
Valor Unitário: R$ 7.000,00

CATÁLOGO DE PRODUTOS
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

Item 21 - Grupo 01
Sofá de 3 Lugares
Com Almofadas Removíveis e Braços
Linha : Box - Cavaletti

Quantidade Limite de Adesão: 07un.
Valor Unitário: R$ 5.500,00

Item 24 - Grupo 01
Prancheta Avulsa para Poltrona
de Auditório Dobrável
Linha : Papilon - Forma Style

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 656,00
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Item 25 - Grupo 01
Poltrona de Auditório
Linha : Coletiva - Cavaletti

Item 26 - Grupo 01
Poltrona de Auditório para Obeso
Linha : Coletiva - Cavaletti

Item 27- Grupo 01
Poltrona Plenária de Auditório
Linha : Zero 7- Forma Style

Quantidade Limite de Adesão: 150un.
Valor Unitário: R$ 1.890,00

Quantidade Limite de Adesão: 15un.
Valor Unitário: R$ 1.999,00

Quantidade Limite de Adesão: 05un.
Valor Unitário: R$ 4.000,00

Item 28 - Grupo 01
Cadeira Universitária com Pracheta
Linha : CUP FL - Fortline

Item 29 - Grupo 02
Mesa em L
dimensões: 1400 x 1400 x 740mm
Linha : Millus - Fortline

Item 30 - Grupo 02
Mesa Reta
dimensões: 1400 x 600 x 740mm
Linha : Millus - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 100un.
Valor Unitário: R$ 430,00

Quantidade Limite de Adesão: 150un.
Valor Unitário: R$ 1.550,00

Quantidade Limite de Adesão: 75un.
Valor Unitário: R$ 850,00
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Item 31 - Grupo 02
Mesa em L
dimensões: 1400 x 1600 x 740mm
Linha : Millus - Fortline

Item 32 - Grupo 02
Mesa Reta
dimensões: 1600 x 600 x 740mm
Linha : Millus - Fortline

Item 33 - Grupo 02
Mesa em L
dimensões: 1600 x 1600 x 740mm
Linha : Millus - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 1.705,00

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 953,00

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 1.856,00

Item 34 - Grupo 02
Mesa Reta
dimensões: 1200 x 600 x 740mm
Linha : Millus - Fortline

Item 35 - Grupo 02
Mesa Reta
dimensões: 800 x 600 x 740mm
Linha : Millus - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 15un.
Valor Unitário: R$ 790,00

Quantidade Limite de Adesão: 75un.
Valor Unitário: R$ 694,00

CATÁLOGO DE PRODUTOS
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

Item 36 - Grupo 02
Painel Divisor
dimensões: 1200 x 18 x 570mm
Linha : Millus - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 214,00
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Item 37 - Grupo 02
Painel Divisor
dimensões: 1400 x 18 x 570mm
Linha : Millus - Fortline

Item 38 - Grupo 02
Painel Divisor
dimensões: 1600 x 18 x 570mm
Linha : Millus - Fortline

Item 39 - Grupo 02
Suporte CPU com Rodízios
dimensões: 250 x 504 x 278mm
Linha : Millus - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 50un.
Valor Unitário: R$ 246,00

Quantidade Limite de Adesão: 50un.
Valor Unitário: R$ 280,00

Quantidade Limite de Adesão: 100un.
Valor Unitário: R$ 116,00

Item 40 - Grupo 02
Armário Baixo 02 Portas
dimensões: 800 x 500 x 740mm
Linha : Fit - Fortline

Item 41 - Grupo 02
Armário Médio 02 Portas
dimensões: 800 x 500 x 1100mm
Linha : Fit - Fortline

Item 42 - Grupo 02
Armário Alto com 02 Portas
dimensões: 800 x 500 x 1600mm
Linha : Fit - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 100un.
Valor Unitário: R$ 810,00

Quantidade Limite de Adesão: 100un.
Valor Unitário: R$ 1.145,00

Quantidade Limite de Adesão: 50un.
Valor Unitário: R$ 1.550,00
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Item 43 - Grupo 02
Armário Super Alto com 02 Portas
dimensões: 800 x 500 x 2100mm
Linha : Fit - Fortline

Item 44 - Grupo 02
Armário Alto Misto com 02 Portas
dimensões: 800 x 500 x 1600mm
Linha : Fit - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 37un.
Valor Unitário: R$ 1.956,00

Quantidade Limite de Adesão: 37un.
Valor Unitário: R$ 1.419,00

Quantidade Limite de Adesão: 37un.
Valor Unitário: R$ 302,00

Item 46 - Grupo 02
Cabine de Estudo
dimensões: 800 x 600/ 800 x 1200mm
Linha : Call Center - Fortline

Item 47- Grupo 02
Mesa de Reunião Retangular
dimensões: 2000 x 1050 x 740mm
Linha : Genius - Fortline

Item 48 - Grupo 02
Mesa de Reunião Retangular
dimensões: 2700 x 1050 x 740mm
Linha : Genius - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 15un.
Valor Unitário: R$ 1.584,00

Quantidade Limite de Adesão: 10un.
Valor Unitário: R$ 2.357,00

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 1.263,00

CATÁLOGO DE PRODUTOS
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

Item 45 - Grupo 02
Suporte para Pasta Suspensa
dimensões: 760 x 440 x 80mm
Linha : Fit - Fortline
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Item 50 - Grupo 02
Mesa de Trabalho Diretoria
dimensões: 2600 x 1800 x 740mm
Linha : Nóbile - Fortline

Item 51 - Grupo 02
Gaveteiro Volante Diretoria
dimensões: 400 x 474 x 636mm
Linha : Nóbile - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 15un.
Valor Unitário: R$ 747,00

Quantidade Limite de Adesão: 40un.
Valor Unitário: R$ 11.283,00

Quantidade Limite de Adesão: 02un.
Valor Unitário: R$ 2.410,00

Item 52 - Grupo 02
Armário Credence Diretoria
dimensões: 1800 x 505 x 745mm
Linha : Nóbile - Fortline

Item 53 - Grupo 02
Mesa de Reunião Diretoria
dimensões: 4600 x 1200 x 740mm
Linha : Nóbile - Fortline

Item 54 - Grupo 02
Gaveteiro Fixo 02 Gavetas
dimensões: 300 x 440 x 257mm
Linha : Millus - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 02un.
Valor Unitário: R$ 5.971,00

Quantidade Limite de Adesão: 02un.
Valor Unitário: R$ 21.669,00

Quantidade Limite de Adesão: 02un.
Valor Unitário: R$ 275,00

Item 49 - Grupo 02
Mesa de Reunião Redonda
dimensões: 1250 x 1250 x 740mm
Linha : Genius - Fortline
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Item 55 - Grupo 02
Gaveteiro Volante 2 Gavetas e 1 Gavetão
dimensões: 300 x 470 x 648mm
Linha : Millus - Fortline

Item 56 - Grupo 02
Gaveteiro Volante 3 Gavetas
dimensões: 300 x 470 x 615mm
Linha : Millus - Fortline

Item 57 - Grupo 02
Biombo Divisor de Ambiente em Alumínio
dimensões: 400 a 1200 x 70 x 740 a 1600mm
Linha : Conecta - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 50un.
Valor Unitário: R$ 840,00

Quantidade Limite de Adesão: 50un.
Valor Unitário: R$ 650,00

Quantidade Limite de Adesão: 50un.
Valor Unitário: R$ 2.791,00

Item 58 - Grupo 02
Conjunto Plataforma Dupla 2 Usuários
dimensões: 1400 x 1400 x 740mm
Linha : Fit - Fortline

Item 59 - Grupo 02
Conjunto Plataforma Dupla 4 Usuários
dimensões totais: 2800 x 1400 x 740mm
Linha : Fit - Fortline

Item 60 - Grupo 02
Conjunto Plataforma Dupla 6 Usuários
dimensões totais: 4200 x 1400 x 740mm
Linha : Fit - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 3.977,00

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 5.924,00

Quantidade Limite de Adesão: 15un.
Valor Unitário: R$ 2.352,00

CATÁLOGO DE PRODUTOS
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO
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Item 61 - Grupo 02
Painel Divisor Frontal em MDP
dimensões: 1100 x 15 x 360mm
Linha : Fit - Fortline

Item 62 - Grupo 02
Painel Divisor Frontal em Vidro
dimensões: 1100 x 15 x 360mm
Linha : Fit - Fortline

Item 63 - Grupo 02
Prateleira Suspensa Frontal
dimensões: 1100 x 240 x 225mm
Linha : Fit - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 25un.
Valor Unitário: R$ 195,00

Quantidade Limite de Adesão: 37un.
Valor Unitário: R$ 278,00

Quantidade Limite de Adesão: 50un.
Valor Unitário: R$ 196,00

Item 64 - Grupo 02
Mesa de Refeitório 6 Lugares
dimensões: 1800 x 900 x 805mm
Linha : Refeitório - Fortline

Item 65 - Grupo 02
Mesa de Refeitório 4 Lugares
dimensões: 1200 x 900 x 805mm
Linha : Refeitório - Fortline

Item 66 - Grupo 02
Mesa de Reunião em PVC
dimensões: 2400 x 1300 x 740mm
Linha : 8G - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 20un.
Valor Unitário: R$ 2.000,00

Cores Disponíveis: Platina/ Argila
Quantidade Limite de Adesão: 35un.
Valor Unitário: R$ 3.000,00

Quantidade Limite de Adesão: 37un.
Valor Unitário: R$ 2.698,00
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Item 67 - Grupo 03
Micro Persianas
Linha : IW86 - Fortline

Item 68 - Grupo 03
Divisória Piso Teto Cega
do Piso ao Teto Decorada
Linha : IW86 - Fortline

Item 69 - Grupo 03
Divisória Piso Teto Cega
Linha : IW86 - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 50m²
Valor Unitário: R$ 600,00

Quantidade Limite de Adesão: 12m²
Valor Unitário: R$ 8.000,00

Quantidade Limite de Adesão: 50m²
Valor Unitário: R$ 1.104,00

Item 70 - Grupo 03
Divisória Piso Teto Cega
e Quadro de Vidro
Linha : IW86 - Fortline

Item 71 - Grupo 03
Divisória Piso Teto em Vidro
Único Junta Seca
Linha : IW86 - Fit Fortline

Item 72 - Grupo 03
Divisória Piso Teto Vidro Duplo
Linha : IW86 - Fortline

Quantidade Limite de Adesão: 100m²
Valor Unitário: R$ 1.096,00

Quantidade Limite de Adesão: 25m²
Valor Unitário: R$ 1.808,00

Quantidade Limite de Adesão: 50m²
Valor Unitário: R$ 1.750,00

CATÁLOGO DE PRODUTOS
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO
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FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ: 08.368.875/0001-52
IE: 656.068.487.113
Avenida Estados Unidos, 1200
Distrito Industrial - São Simão - SP
Cep: 14.200-000
FONE: (16) 3984 - 9040
email: licitacoes@fortline.ind.br
gabriel@fortline.ind.br
darlan@fortline.ind.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Relatório de Cotação: Cotação. PA 0003031-60.2019.6.02.8000. Aquisição. Estações de
trabalho.
Pesquisa realizada entre 23/07/2019 15:51:19 e 23/07/2019 15:44:28
Relatório gerado no dia 25/07/2019 15:00:18

ITEM

(IP: 190.15.118.218)

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

14

60 Unidades

1382,81

R$82.968,60

Valor Global:

R$82.968,60

1) ESTAÇÃO TRABALHO, TAMPO ÚNICO EM "L", COR OVO.

Detalhamento dos Itens
Item 1: ESTAÇÃO TRABALHO, TAMPO ÚNICO EM "L", COR OVO.
Quantidade

Descrição

60 Unidades

ESTAÇÃO TRABALHO, TAMPO ÚNICO EM "L", COR OVO.

R$1.382,81
Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sudeste
2ª Região Militar
Hospital Geral de São Paulo
Objeto: Aquisição de Material Permanente de Mobiliários para o HMASP, conforme
condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste
instrumento:.

R$1.661,50
D a t a : 07/05/2019 09:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:412019 / UASG:160495
Lote/Item: 2/46
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/05/2019 09:42

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS, NOME
ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS
CatMat: 1 5 0 0 3 0 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS ,
ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

08.368.875/0001-52
* VENCEDOR *

FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Homologação: 09/05/2019 10:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: UNIDADE
U F : SP

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$1.263,00

1/5
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FORTLINE
Fabricante: Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda
M o d e l o : CALL CENTER
Descrição: Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, tex
turizado, semi-fosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura míni
ma, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação tampo de acessórios internos, como cavilhas e parafusos
ocultos tipo minifix. Laterais em, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. O bordo superior e frontal é encabeçado em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo
hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm, sendo o bordo inferior e posterior com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura
0,45 mm, coladas com adesivo hot melt a 200º. A lateral em um canto superior com raio 300 mm dando design de formato suave, com furação para parafusos
ocultos tipo minifix. E base de fixação de sapatas reguladora em aço com rosca 1/4 cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Fundo em MDP, co
m 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirrefle
xo. O bordo superior é encabeçado em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio e
rgonômico de 2,5 mm , sendo os bordos laterais e o bordo posterior com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, coladas com adesivo
hot melt a 200º, dotado de furos com diâmetro de 15 e 8 mm com acabamento em poliestireno com tampa sacavel e adesivo auto colante. Parte inferior com f
uro de alinhamento para adaptar o suporte em chapa de aço para fixação, chapas “U” fixa por 2 parafusos Chip Bord auto cortante, chapa “U” com rosca para ad
aptar sapatas niveladoras rosca ¼ cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Calha tipo Berço confeccionada com chapas metálicas # 20 (0,9 mm)
dobradas em formato “J”, com divisão interna horizontal que possibilita a passagem de fiação individual (elétrica e telefonia) e com orifícios para instalação de
2 tomadas de força convencionais (redondas) e 2 para plugs tipo RJ-45. Conectores em tubo de aço 25 x 25 x 1,2 mm, para conexões entre lateral e fundo, sen
do que o sistema de montagem deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Acabados com tampo em Poliestireno de PVC rígido na base superi
or e inferior eliminando riscos de abas cortantes. Todo o conjunto metálico é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decap
agem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi-poliéster em pó texturizado, polimerizada em estufa a 200º C. Acompanham sapatas em PVC
com diâmetro de 34 mm e rosca 3/8 pol., cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

00.366.257/0001-61

CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R$1.323,00

Marca: CADERODE
Fabricante: CADERODE
M o d e l o : LINHA: PRATIKA 900 OPERATIVE
Descrição: CABINE DE ESTUDO DIMENSÕES: 800 X 600/800 X 1200 MM (LXPXH)

12.500.834/0001-45

JR ACESSORIOS PARA VIDRACARIA LTDA - ME

R$2.000,00

Marca: JR
Fabricante: JR
M o d e l o : CABINE
Descrição: CABINE DE ESTUDO DIMENSÕES: 800 X 600/800 X 1200 MM (LXPXH)

32.796.968/0001-62

ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI

R$2.646,22

Marca: SDS
Fabricante: SDS
M o d e l o : SDS
Descrição: CABINE DE ESTUDO DIMENSÕES: 800 X 600/800 X 1200 MM (LXPXH) *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da propo
sta 60 dias, *marca/fabricante *SDS

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sudeste
2ª Região Militar
Hospital Geral de São Paulo
Objeto: Aquisição de Material Permanente de Mobiliários para o HMASP, conforme
condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste
instrumento:.

R$1.584,00
D a t a : 07/05/2019 09:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:412019 / UASG:160495
Lote/Item: 2/47
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/05/2019 09:42

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS, NOME
ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS
CatMat: 1 5 0 0 3 0 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS ,
ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

08.368.875/0001-52
* VENCEDOR *

FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Homologação: 09/05/2019 10:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: UNIDADE
U F : SP

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$1.584,00
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FORTLINE
Fabricante: Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda
M o d e l o : MILLUS
Descrição: Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamin
ico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno
com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deve
rá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Caixa de t
omada: Caixa média de tomada elétrica possibilidade de instalação tomadas e dados, acabamento superior e tampa basculante para fácil acesso interno da con
exão, confeccionada alumínio extrudado. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, reves
tido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha to
do o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura dev
erá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas em aço, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensand
o desta forma o uso de ponteiras de PVC, a coluna de sustentação com duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas a coluna, chapa externa removív
el, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas nivelador
as em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todo conjunto metálico é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R$1.388,54

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Câmara Municipal de Belo Horizonte

D a t a : 11/07/2019 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e montagem de mobiliário..
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS, NOME
ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS
CatMat: 1 5 0 0 3 0 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS ,
ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS NOME

S R P : SIM
Identificação: NºPregão:22019 / UASG:926306
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/07/2019 11:37
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 13
Unidade: UNIDADE
U F : MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.476.378/0001-24
* VENCEDOR *

2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R$1.200,00

Marca: 2P COM. E SERV.
Fabricante: HOMEOFFICE
M o d e l o : PROMASTER
Descrição: Estação de TRabalho em L. 1400x1400x740. Demais especificações conforme o edital. Validade da Proposta: 60 dias; Entrega: 30 dias; Garantia:
minimo de 05 anos.

24.120.787/0001-93

RAPHAEL GODOY LORENZO - LORENZO COMERCIO E SERVICOS DE

R$1.374,62

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
M o d e l o : URÂNIO
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS, NOME ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS

23.044.715/0002-22

VISA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R$1.591,00
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: IMPÉRIA PREMIUM
Fabricante: MARZO VITORINO
M o d e l o : 050002121
Descrição: ESTAÇAO DE TRABALHO EM MADEIRA EM "L", COM LARGURAS IGUAIS, ENTRE 1.300 A 1.400 X 1.300 A 1.400 MM - Fornecimento e montagem de
estação de trabalho para l (uma) pessoa, composta por superfícies integradas a 90' (noventa graus) em formato de "L" (tipo asa delta), com larguras iguais medi
ndo de 1.300 a 1.400 x 1.300 a 1.400 mm. altura entre 720 a 750 mm, com tampo contínuo de 600 mm de largura, confeccionado em MDF ou MDP de, no mín
imo, 25 mm de espessura, revestido em ambos os lados por laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor bege ou similares. com borda boleada a
nti-impacto em fita de PVC extrudado a 180' na mesma cor do laminado. com raio de 3 mm colada pelo sistema hot melt de acordo com a NBR 1 3.967. da AB
NT. Dotada de 3 (três) passa-cabos (um em cada lado da superfície e outro no ponto médio central) medindo, no mínimo, 55 mm de diâmetro e tampa removív
el e acabamento confeccionados em poliestireno injetado, na cor pretas calhas internas fabricadas em chapa de aço de, no mínimo, 0,9 mm de espessura, coloc
adas horizontalmente entre os tampos e os painéis frontais de cada seção da estação ocupando os espaços compreendidos entre as colunas laterais, devendo
ser pintadas por sistema eletrostático com tinta epóxi na cor preta, as quais serão destinadas à passagem independente de condutores elétricos. telefônicos e l
ógicos. Como complementos auxiliares, cada estação de trabalho deverá apresentar as seguintes peças: a) dois painéis frontais confeccionados em MDF ou M
DP de no mínimo 18 mm de espessura. revestidos em ambas as faces por laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor bege ou similares. com bo
rda reta acabada com fita de PVC na mesma cor do laminado, com arredondamento superior e inferior, atendendo às especificações da NBR 13.967, da ABNT. c
om medidas iguais de largura 1.300 a 1 .400 x 365 a 400 mm de altura de cada painel; b) dois pés estabilizadores confeccionados em alumínio ou aço com trat
amento desengraxante, pintados eletrostaticamente com tinta epóxi preta, acoplados às colunas estruturais através de parafuso sextavado interno e porca pris
mática com rosca M6, com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado de alto impacto, forma arredondada. dotadas de parafuso com rosca M8. Aca
bamentos nas extremidades dos tubos com ponteiras em polipropileno injetado de alto impacto ou perfil de PVC semirrígido com mecanismo que impeça a sa
ída das mesmas; c) três colunas estruturais (retangulares ou circulares). confeccionadas em alumínio ou aço, com tratamento desengraxante, pintadas eletrosta
ticamente com tinta epóxi na cor preta. Fixação da peça à estrutura feita por bases metálicas fabricadas em alumínio através de parafuso sextavado e porca met
álica prismática e à superfície através de buchas metálicas e parafusos, pintadas pelo sistema eletrostático com tinta epóxi na cor preta. Todos os componentes
metálicos deverão receber tratamento por banho de desengraxante e antiferrugem, decapagem e fosfatização, com pintura de resina em epóxi em pó, aplicada
pelo processo "deposição eletrostática" com polimerização em estufa na, cor preta fosca texturizada. após tratamento anticorrosão. Garantia mínima de 12 (doz
e) meses dada pelo fabricante. Apresentar certificado de conformidade do produto com as normas da ABNT NBR 13.967 ou versão mais recente, emitido por or
ganismo acreditado pelo INMETRO.

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R$1.280,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

D a t a : 12/04/2019 10:03

Comando da Aeronáutica

Modalidade: Pregão Eletrônico

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

S R P : SIM

Objeto: Aquisição de Mobiliários para atender as necessidades do Grupamento de

Identificação: NºPregão:562019 / UASG:120633

Apoio de São Paulo e suas Unidades Apoiadas, conforme condições,

Lote/Item: 1/28

quantidades e exigências encaminhadas pelas Organizações Militares

Ata: Link Ata

Apoiadas..

Adjudicação: 20/05/2019 10:51

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS ESTAÇÃO PLATAFORMA UNILATERAL FINAL - DIMENSÃO 1360 X 745 X 700
(LXAXP): TAMPO CONFECCIONADO EM MDP OU MDF OU LAMINA DE

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

MADEIRA NATURAL, COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS
FACES. DEMAIS EXIGÊNCIAS E CARACTERÍSTICAS SEGUEM DESCRITAS NO
EDITAL CORRESPONDENTE.
CatMat: 1 5 0 0 3 0 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS ,

Homologação: 23/05/2019 08:50

Quantidade: 25
Unidade: UNIDADE
U F : SP

ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

23.821.029/0001-30
* VENCEDOR *

ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$1.280,00

Marca: Mobko
Fabricante: Mobko
M o d e l o : Linha Havena / EPU
Descrição: ESTAÇÃO PLATAFORMA UNILATERAL FINAL - DIMENSÃO 1360 X 745 X 700 (LXAXP): TAMPO CONFECCIONADO EM MDP OU MDF OU LAMINA DE
MADEIRA NATURAL, COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇA
DO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔM
ICO DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. ESTRUTURA LATERAL (SEMPRE NOS MÓDULOS INICIAIS, FINAIS E INDIVIDUAIS) DA MESA EM FORMATO
DE “U” EM TUBO DE ALUMÍNIO 62 X 45 MM EM FORMATO TRAPÉZIO IRREGULAR, COM LATERAIS COM MEDIDAS DE 03 E 10 MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM
, OS TUBOS DEVEM SE UNIR EM ÂNGULO DE 45° MONTANTE DE UNIÃO EM ZAMACK INJETADO E FIXADOS POR PARAFUSO NA FACE DE 10 MM, ACOMPANHA
NDO O FORMATO DO TUBO. A ESTRUTURA LATERAL DEVERÁ ACOMPANHAR A MESMA MEDIDA DA PROFUNDIDADE DO TAMPO. TRAVESSAS DE TRAVAMENTO
DEVERÃO SER DE NO MÍNIMO EM TUBO 50 X 30 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90 MM FIXADA EM CADA EXTREMIDADE POR 3 PARAFUSOS DE ROSCA M
ÁQUINA NOS PÉS. ENTRE OS PÉS DEVERÁ POSSUIR LEITO PARA ACOMODAÇÃO DAS FIAÇÕES, COM NO MINIMO 4 BLOCOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS (E
LÉTRICA OU LÓGICA) PARA CADA LADO COM FURAÇÃO OBLONGULAR NAS EXTREMIDADES PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ENTRE LEITOS. SOBRE O TAMPO DEV
ERÁ POSSUIR 1 CAIXA DE TOMADA EM MATERIAL INJETADO (POLIPROPILENO OU ABS OU NYLON) MEDINDO 210 X 140 MM E CAPACIDADE PARA 07 BLOCOS
DE TOMADAS (03 ELÉTRICAS E 04 LÓGICA) E FURAÇÃO PARA PASSAGEM DE FIAÇÕES.
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Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais

R$1.000,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

D a t a : 10/05/2019 09:00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Modalidade: Pregão Eletrônico

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
Campus São Borja
Objeto: Aquisição de mobiliário escolar, para todos os ambientes administrativos e

S R P : SIM
Identificação: NºPregão:12019 / UASG:158503
Lote/Item: 4/27

pedagógicos..

Ata: Link Ata

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS, NOME
ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS

Adjudicação: 20/05/2019 09:21
Homologação: 31/05/2019 17:24

CatMat: 1 5 0 0 3 0 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS ,
ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS NOME

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 622
Unidade: UNIDADE
U F : RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

89.278.519/0001-40

MARCENARIA SULAR LTDA

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$959,00

Marca: SULAR
Fabricante: SULAR
M o d e l o : 2019
Descrição: MESA PARA SERVIDOR EM L 140CM

66.455.593/0001-99
* VENCEDOR *

HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME

R$967,00

Marca: HOMEOFFICE
Fabricante: HOMEOFFICE
M o d e l o : PROMASTER
Descrição: MESA PARA SERVIDOR EM L 140CM. 76x140x140/60cm tampo e laterais em MDP 25MM, acabamento em fita de borda 1mm, saia de 15mm, text
ura de madeira em BP. Com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos na medida.Validade da proposta: 60 dias; Entrega: 60 dias; Garantia: mini
mo de 05 anos.

18.855.826/0001-06

NIVELATTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME

R$1.000,00

Marca: NIVELATTO
Fabricante: NIVELATTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA
M o d e l o : NIVELATTO
Descrição: MESA PARA SERVIDOR EM L 140CM. 76x140x140/60cm tampo e laterais em MDP 25MM, acabamento em fita de borda 1mm, saia de 15mm, text
ura de madeira em BP, com garantia de fábrica de 01 ano.

93.920.361/0001-37

LUIS CESAR REIS - EPP

R$1.007,06

Marca: reiflex
Fabricante: reiflex
M o d e l o : rxa14
Descrição: MESA PARA SERVIDOR EM L 140CM. 76x140x140/60cm tampo e laterais em MDP 25MM, acabamento em fita de borda 1mm, saia de 15mm, text
ura de madeira em BP. Com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos na medida.

09.213.849/0001-18

ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME

R$3.000,00

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
M o d e l o : Martinucci
Descrição: MESA PARA SERVIDOR EM L 140CM. 76x140x140/60cm tampo e laterais em MDP 25MM, acabamento em fita de borda 1mm, saia de 15mm, text
ura de madeira em BP. Com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos na medida.
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0003031-60.2019.6.02.8000

Unidade

1

60

Objeto

Estações de Trabalho CATMAT: 150030

Subconjunto
formado sem os
Afastamento em
elementos com
relação à média
afastamento
dos valores
superior a um
obtidos
desvio padrão
acima da média dos
valores obtidos

Fontes de Consulta

Valores
obtidos

ARP Nº 47/2018 – UFPA, Item 97, doc. 0566830

1.277,00

-109,13

Não aplicável

ARP Nº 31/2019 – UFPA, Item 21, doc. 0570545

1.348,00

-38,13

Não aplicável

ARP Nº 41/2019 – UFPA, Item 29, doc. 0571945

1.550,00

163,87

Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0572146

1.661,50

275,37

Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0572146

1.584,00

197,87

Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0572146

1.388,54

2,41

Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0572146

1.280,00

-106,13

Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0572146

1.000,00

-386,13

Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
14,33%

o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos
apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o
Desvio Padrão
critério da média ajustada, definindo a Média
Média dos
dos valores
dos elementos do subconjunto para cálculo valores obtidos
obtidos
do valor estimado
A Planilha pode ser utilizada

1.386,13

Q = quantidade de valores obtidos

8

Média dos
elementos do
Subconjunto

198,61

Não aplicável

ESTIMATIVA

Total Estimado

1.386,13

83.167,80

(Preço Unitário)

0
QT MÍNIMA 2019

Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. (0572158)

R$ 20.791,95
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 4455 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À SAD
Senhora Secretária Substituta,
1- Tratam os autos da aquisição de 60 (sessenta) estações de
trabalho, mediante registro de preços, com estimativa de compra
mínima, para o exercício 2019, de 15 (quinze) unidades, de acordo
especiﬁcações constantes no termo de referência 0526192 e anexo
único 0526229.
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
pesquisa de preços, despacho COMAP 0552414.
3- Recebemos 03 (três) cotações, utilizando como parâmetro valores
de Ata de Registro de Preços (0566830, 0570545, 0570548,
0571945 e 0571947) e complementamos a pesquisa através da
ferramenta banco de preços, relatório 0572146.
4- Confeccionada a planilha de estimativa de preços (0572158) foi
estimado o valor unitário de R$ 1.386,13 (um mil trezentos e oitenta
e seis reais e treze centavos) total de R$ 83.167,80 (oitenta e três mil
cento e sessenta e sete reais e oitenta centavos) para registro de 60
(sessenta) unidades. Para a estimativa mínima de 15 (quinze)
unidades, neste exercício, foi estimado o montante de R$ 20.791,95
(vinte mil setecentos e noventa e um reais e noventa e cinco
centavos).
5- Sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de licitação,
na modalidade Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços
(SRP), com fulcro na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos
nº 5.450/2005 e 7.892/2013.
6- À deliberação superior.
Informação 4455 (0572159)
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Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 25/07/2019, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 25/07/2019, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572159 e o código CRC 9CC58ECB.

0003031-60.2019.6.02.8000

Informação 4455 (0572159)

0572159v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2019.

À COFIN
Senhor Coordenador Substituto,
Encaminho os presentes autos para emissão da
nota de empenho no montante referente à aquisição mínima
indicada no respectivo Termo de Referência SEPAT 0526192.
Após, à SLC para confecção da minuta do edital e
remessa à AJ-DG para análise.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 29/07/2019, às 10:26, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572855 e o código CRC BB79973F.
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Despacho GSAD 0572855
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2019.

À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0572855).
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 29/07/2019, às 14:16,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572897 e o código CRC 8DF847FB.
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
USUARIO : TONY SA
29/07/19 15:28
DATA EMISSAO
: 29Jul19
NUMERO : 2019PE000390
DATA LIMITE
:
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA: SEPAT. ANULAçãO PARCIAL DO PE 263/2019, EM FACE DA PRETENSãO QUANTO AO REGISTRO DE PREçOS DE MOBILIáRIO, CONFORME INSTRUçãO CONSIGNADA NO PROCEDIMENTO
ELETRôNICO N.º 0003031-60.2019.6.02.8000.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401083 1 084621 0100000000 449052
AREA MOVEIS
20.791,95

LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 070011

Anexo Pré-empenho n.º 390/19. Anulação parcial PE 263/19 (0573146)

29Jul19

15:19
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
USUARIO : TONY SA
29/07/19 15:30
DATA EMISSAO
: 29Jul19
NUMERO : 2019PE000391
DATA LIMITE
: 31Dez19
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA: SEPAT. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM A FUTURA AQUISI
çãO DE MOBILIáRIO NO PRESENTE EXERCíCIO, EM FACE DA INTENçãO DE FORMALIZAR REGISTRO DE PREçOS, NOS TERMOS DO INSTRUíDO NO PROC. 0003031-60.2019.6.02.8000.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401081 1 084621 0100000000 449052
AREA MOVEIS
20.791,95

LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 070011

Anexo Pré-empenho n.º 391/19. Reserva de crédito. (0573153)

29Jul19

15:23
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
Pré-empenho n.ºs 390/2019 e 391/2019.
Observação:

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 29/07/2019, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0573156 e o código CRC C4747416.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0573156
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2019.

À SAD,
para autorização de divulgação de IRP.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 29/07/2019, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0573341 e o código CRC 96AB9550.
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Despacho SLC 0573341

0573341v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2019.

Remeto os
divulgação da IRP.

autos

à

SLC,

para

promover

a

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 29/07/2019, às 23:05, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0573441 e o código CRC 1976E353.
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Despacho GSAD 0573441

0573441v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2019.

À SEPAT,
senhor chefe,
tendo em vista o disposto no art. 8º do Decreto nº
8.538/2015, abaixo transcrito, questiono se tendo em vista
que o valor estimado para aquisição é maior que R$
80.000,00, se poderemos elaborar minuta de edital com dois
utens com iguais descrições, sendo que um deles detinados
exclusivamente a microempresas e empresas de pequeno
porte.
"Art. 8º Nas licitações para a aquisição de bens de
natureza divisível, e desde que não haja prejuízo para o
conjunto ou o complexo do objeto, os órgãos e as entidades
contratantes deverão reservar cota de até vinte e cinco por
cento do objeto para a contratação de microempresas e
empresas de pequeno porte."
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 30/07/2019, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0573799 e o código CRC 78CB17A4.
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Despacho SLC 0573799

0573799v1

SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 121

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2019.

Senhora Chefe da SLC,
Concordamos com a publicação de 02 (dois) itens,
tendo em vista o disposto no art. 8º do Decreto nº 8.538/2015.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 30/07/2019, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574000 e o código CRC 508CC049.
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Despacho SEPAT 0574000
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SIASGnet IRP

1 of 1

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/quadroAvisosDet...

Gestor de Compras

IRP

Ambiente: PRODUÇÃO

Manifestar Interesse

Analisar IRP

Quadro de IRP

Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP

Órgão da UASG

Sair
31/07/2019 17:10:10

UASG Gerenciadora

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

N° da IRP

Situação da IRP

Gestor de Compras Responsável

70011 - 00023/2019

Aberta

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

Data Provável da Licitação

02/09/2019
Objeto

Registro de Preços de 60 estações de trabalho necessárias ao bom funcionamento dos cartórios eleitorais.

Eventos da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

Alterações de Fase da IRP
Fase
Edição
Aberta

Data/Hora do Registro
31/07/2019 - 16:53
31/07/2019 - 17:09

Alterado Por
ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

Manifestações de Interesse da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

Itens da IRP
N° do Item Tipo de Item
Item
1
Material
150030-Estação trabalho , divisórias mobiliários diversos
150030-Estação trabalho , divisórias mobiliários diversos
2
Material

Data Limite para Envio de Proposta Situação
12/08/2019
Aberto
12/08/2019
Aberto

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Resumo da IRP

Comprovante de inclusão de IRP no Comprasnet (0574720)
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SIASGnet IRP

1 of 1

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/quadroAvisosDet...

Gestor de Compras

IRP

Ambiente: PRODUÇÃO

Manifestar Interesse

Analisar IRP

Quadro de IRP

Sair
31/07/2019 17:11:29

Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP

Órgão da UASG

UASG Gerenciadora

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
70011 - 00023/2019

Situação da IRP

Gestor de Compras Responsável

Aberta

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

N° da IRP

Data Provável da Licitação

Detalhes do Gestor

Objeto
Registro de Preços de 60 estações de trabalho necessárias ao bom funcionamento dos cartórios eleitorais.

N° do Item
1

Tipo de Item

Item

Material

150030-Estação trabalho , divisórias mobiliários diversos

Unidade de Fornecimento

Valor Unitário Estimado (R$)

Unidade

Critério de Julgamento

1.386,1300

Menor Valor

Descrição do Item
Estação de trabalho - dimensões: 1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x 1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade
(P) x 740 mm de altura (H).
Observações do Item

Item sustentável

Municípios de Entrega
UASG
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Município/UF de Entrega
Maceió/AL

Quantidade
45

Um registro encontrado.

Propostas de Manifestação de Interesse
Nenhum registro a ser exibido.

Dados da Negociação
Nenhum registro a ser exibido.

Alterar IRP

Manifestação de Interesse

Negociar

Voltar

Comprovante de inclusão de IRP no Comprasnet (0574720)
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SIASGnet IRP

1 of 1

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/quadroAvisosDet...

Gestor de Compras

IRP

Ambiente: PRODUÇÃO

Manifestar Interesse

Analisar IRP

Quadro de IRP

Sair
31/07/2019 17:12:03

Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP

Órgão da UASG

UASG Gerenciadora

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
70011 - 00023/2019

Situação da IRP

Gestor de Compras Responsável

Aberta

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

N° da IRP

Data Provável da Licitação

Detalhes do Gestor

Objeto
Registro de Preços de 60 estações de trabalho necessárias ao bom funcionamento dos cartórios eleitorais.

N° do Item
2

Tipo de Item

Item

Material

150030-Estação trabalho , divisórias mobiliários diversos

Unidade de Fornecimento

Valor Unitário Estimado (R$)

Unidade

Critério de Julgamento

1.386,1300

Menor Valor

Descrição do Item
Estação trabalho - dimensões: 1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x 1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x
740 mm de altura (H).
Observações do Item

Item sustentável

Municípios de Entrega
UASG
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Município/UF de Entrega
Maceió/AL

Quantidade
15

Um registro encontrado.

Propostas de Manifestação de Interesse
Nenhum registro a ser exibido.

Dados da Negociação
Nenhum registro a ser exibido.

Alterar IRP

Manifestação de Interesse

Negociar

Voltar

Comprovante de inclusão de IRP no Comprasnet (0574720)
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SIASGnet IRP

1 of 1

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/analisarIRP.do?m...

Gestor de Compras

IRP

Manifestar Interesse

Ambiente: PRODUÇÃO

Analisar IRP

Quadro de IRP

Sair
13/08/2019 13:13:12

Analisar IRP

Órgão da UASG

UASG Gerenciadora

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

N° da IRP

70011 - 00023/2019

Itens da IRP

N°
Tipo de
do
Item
Item

Unidade de
Fornecimento

Item

150030-Estação
trabalho ,
1 Material divisórias
mobiliários
diversos

Unidade

150030-Estação
trabalho ,
2 Material divisórias
mobiliários
diversos

Unidade

Critério de Valor Unitário UASG - Município/UF de Entrega Situação colunaAcoes
Julgamento Estimado (R$)
Quantidade

Menor Valor

70011 TRIBUNAL
REGIONAL
1.386,1300
ELEITORAL
DE
ALAGOAS

Maceió/AL

45

Deserto

Analisar

Menor Valor

1.386,1300

70011 TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE
ALAGOAS

Maceió/AL

15

Deserto

Analisar

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Resumo da IRP

Editar IRP

Cancelar IRP

Solicitar Confirmação

Disponibilizar para Inclusão do Aviso

Comprovante de IRP deserta (0579952)
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
Processo nº 0003031-60.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro
de Preços de material permanente – mobiliário, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 8.250/2014 de 23/05/14, e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores
alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio
licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº
8.184/2014, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a Portaria TRE/AL nº 212, de
18/06/2001, publicada na Seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e
seus anexos.
LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
1 – DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material
permanente – mobiliário, conforme quantidades e especificações descritas
neste Edital e nos seus Anexos I e I-A.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do
referido ato.
2.2.
A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda
quantidade estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as
necessidades do TRE/AL, observando o quantitativo mínimo disposto nos
Anexos I e I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação

Minuta de edital (0580574)
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições.
2.3.1.
O direito de preferência de que trata este item poderá ser
exercido pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, após realizada a licitação específica, constatar
que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após
negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida
licitação.
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
3.1.
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 45
(quarenta e cinco) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro.
3.2.
meses.

Os materiais devem possuir garantia mínima de 60 (sessenta)

3.3.
Durante o período de garantia, a contratada ou firma por ela
indicada, deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa
estabelecida nesta capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local
onde se encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas,
com a retirada e nova entrega, por sua conta.
3.3.1.

Prazos para manutenção corretiva:

3.3.1.1. Até 07 dias contados a partir da comunicação por escrito,
para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do defeito
apresentado;
3.3.1.2. Até 20 dias contados a partir da comunicação por escrito,
para solucionar os defeitos;
3.3.1.3. Até 35 dias contados a partir da comunicação por escrito, se
necessário substituir o bem.
4 – DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão quanto ao item 1 os interessados do
ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados
no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste
Edital e seus anexos.
4.1.1. Poderão participar deste pregão quanto ao item 2 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.

Minuta de edital (0580574)
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
4.1.2. A divisão do objeto licitado em dois itens, deve-se ao fato de o
Comprasnet não permitir o cadastramento do benefício III (destinação de
25% do quantitativo EXCLUSIVAMENTE para MICROEMPRESAS OU
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE), em conformidade com o disposto no art.
8º do Decreto nº 8.538/2015), quando a licitação for para registro de
preços.
4.1.3. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar no 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste
Edital.
4.3.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
4.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência,
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.3.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
4.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de
constituição;
4.3.4. estrangeiras que não funcionem no País;
4.3.5. 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).

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto
nº 5.450/2005).
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5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º,
§6º, do Decreto nº 5.450/2005).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005).
6 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (art. 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, do
Decreto nº 5.450/2005).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir
da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a
data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico.
6.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do
Decreto nº 5.450/2005).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão
pública, observado o disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com os ANEXOS I e I-A
deste Edital.
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6.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação.
6.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem
nas
especificações
exigidas,
ou
anexos
não
solicitados,
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao
fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1.
Entretanto, se da proposta constarem condições
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas não
serão consideradas para efeito de escalonamento de ofertas, mas
vincularão o proponente na execução contratual.
6.4.3.
Não pode constar da “descrição detalhada do objeto”
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ,
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada
nos termos do item 6.12.
6.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos modelo e marca do
material ofertado.
6.4.5.
Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade
ofertada de cada item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser
registrada” do item, em conformidade com o disposto nos ANEXOS I e
I-A deste Edital.
6.5.
As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas,
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (ANEXOS I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo
de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
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6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso,
pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520/2002, no
Decreto nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF,
se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser
encaminhado, também pelo sistema, 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.
7 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.1.1.
item.

Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada

8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
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8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1.
Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será
suspensa e terá reinício somente após comunicação aos licitantes
participantes, no endereço utilizado para divulgação desta licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente
dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será
encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar
condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8.9.
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem
classificado.
9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério de menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor unitário estimado pela Administração, sendo R$ 1.386,13 (mil,
trezentos e oitenta e seis reais e treze centavos), para ambos os itens, que
representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em
busca de preços inferiores.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
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9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das propostas de preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo
à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
9.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF –
Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de
Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação
de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois)
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada
através de Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do
Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de
julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos à habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte (somente quanto ao Item 2).
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
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Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).

no

Portal

da

10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
10.4.
A
comprovação
da
regularidade
fiscal
das
licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a
regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado
da fase de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o
disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se
admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
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10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto
no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
11.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
11.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
11.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta
não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
11.2.
Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de
médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará
todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance
enviado, para o item, seja até 5% superior à oferta vencedora. Após este
procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os
itens terão desempate no lance.
11.3.
Para efeito do disposto no item 11.1., ocorrendo o empate, procederse-á da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito,
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ou não existindo Microempresa ou Empresa
participante, prevalecerá a classificação inicial;

de

Pequeno

Porte

IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5%
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para
o encaminhamento da oferta final do desempate.
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro
lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de
proposta e classificação final dos fornecedores participantes.
11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.
12 - DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP
12.1.
Conforme instituído pelo Decreto nº 8.538/2015, fica reservada uma
cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto,
para contratação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
12.1.1. Para garantir a efetividade do disposto no item 12.1, ante a
impossibilidade do Comprasnet de permitir a inclusão do benefício tipo III
quando a licitação for para registro de preço, houve a divisão do objeto
licitado em dois itens.
12.2.
Para a cota reservada para Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, a proposta comercial deverá ser apresentada separadamente.
12.3.
Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal,
será registrado para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é
expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o
mesmo item.
13 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
13.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
13.1.1.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável
pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de
até 24h (vinte e quatro horas).
13.1.2.
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será
definida e publicada nova data para realização do certame.

Minuta de edital (0580574)

SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 137

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
13.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por
meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do
TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
14 – DOS RECURSOS.
14.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
14.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
14.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das
razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
14.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
14.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
15 – DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013.
16 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
16.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN
– Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal,
nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522/2002.
16.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
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16.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições
estabelecidos no subitem 16.3.1., podendo ser prorrogada uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela Administração.
16.3.1.
O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da convocação para assinatura do documento, em
conformidade com o previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/1993.
16.3.2. Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 16.3 será
elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013.
16.4.
É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
16.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
16.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 16.3.1, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 16.12 deste edital, bem como às do art. 28 do
Decreto nº 5.450/2005.
16.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993.
16.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
16.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da
justificativa.
16.10.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará
fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às
penalidades cabíveis.
16.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12,
§3º do Decreto nº 7.892/2013.
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16.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da
Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

16.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas
alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
16.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
16.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal,
mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções
contratuais e legais.
16.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros
nenhuma responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
16.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação
das mesmas.
16.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do
Decreto nº 7.892/2013.
16.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem
16.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
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16.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
17 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
17.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às
suas próprias contratações; e
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s)
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a
presente Ata, conforme subitem 16.15 deste Edital.

17.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para
substituição dos bens;
c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, bem como efetuar os recebimentos provisórios e
definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
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18 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
18.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às
condições firmadas na presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante)
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme
item 16.15 deste Edital.

18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado:
a) Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas
exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Fornecer todo o mobiliário já montado;
c) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e
quaisquer dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis
serviços futuros;
d) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio
de mão de obra qualificada, utilizando material, peças e componentes
necessários, novos e de acordo com as recomendações dos fabricantes;
e) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão
de obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento e os
serviços;
f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na
entrega do material e na prestação dos serviços, incluindo as entregas
feitas por transportadora;
g) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de
acordo com a Nota de Empenho, para que sejam tomadas as medidas de
aceites e pagamentos.
h) Fornecer mobiliários que tenham sido fabricados de modo a terem
ergonomia, resistência e estabilidade, proporcionando segurança aos
usuários e aos equipamentos;
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h.1) Os materiais empregados na fabricação dos mobiliários deverão
ser de alta qualidade e com acabamento impecável, sem falhas.
i) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados
válidos para todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de
Empenho e Ordem de Fornecimento.
19 – DA PUBLICIDADE.
19.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado
no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art.
11, inciso II do Decreto nº 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº
8.666/1993.
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
20.1 – O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem
de Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de
expediente normal, de segunda a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo
(antiga via expressa), 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, sob agendamento através
do telefone (82) 3328-1947.
20.2.
O material será recebido por comissão de servidores designados
para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos
os itens constantes no edital de licitação e seus anexos, além dos seguintes:
a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a
correção da sua montagem;
b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da Empresa;
c) Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à Coordenadoria de Material e
Patrimônio para fins de registro e posterior pagamento.
20.3.
Os móveis deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso,
serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas
notas fiscais.
20.4.
Os móveis deverão ser entregues em perfeitas condições de uso,
conforme proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão.
20.5. O mobiliário será recebido:
a) Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;
b) Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade,
quantidade, marca e especificações exigidas.
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20.6.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

20.7.
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.
20.8. 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 21.
21 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
21.1. A 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.
21.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura
causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
21.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:
a) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do item(ns)
entregue(s) com atraso injustificado, limitada a incidência a 5 (cinco) dias de
atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a
não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este a multa constante na
alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia, sobre o valor do
item(ns) entregue(s) em desconformidade, caso o prazo de substituição
daquele(s) não seja cumprido, limitada a incidência a 5 (cinco) dias de atraso
injustificado. Após o 5º (quinto) dia será considerada inexecução parcial do
contrato;
c) 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor do(s) item(ns) não entregue,
em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o
atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a”,
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bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido na alínea “b”;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução
total da obrigação assumida;
21.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato celebrado.
21.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado
judicialmente.
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
21.7. A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
21.10. Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
à licitante contratada.
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos.
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
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21.12.1.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
21.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
21.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
22 – DO PAGAMENTO.
22.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, em uma única parcela, após a
entrega do mobiliário e o recebimento definitivo da Nota Fiscal respectiva.
22.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22.4.
Por ocasião de cada pagamento, se fará as
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

retenções

e

22.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
22.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
23.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
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Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material
Permanente).
23.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta
das dotações orçamentárias respectivas.
24 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS.
24.1.
A fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual
competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato.
24.2.
Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o
Tribunal ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e
a presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua
execução.
24.3.
Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligada à Coordenadoria
de Serviços Gerais, após comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as
chamadas relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral.
24.4.
À Comissão de Recebimento fica assegurado o direito de exigir o
cumprimento de todos os itens deste edital e seus anexos, da proposta da
empresa, além das seguintes:
a) Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da
empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços; que crie
obstáculos à fiscalização; que não corresponda às técnicas ou às
exigências disciplinares da Administração; ou aquele cujo comportamento
ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a execução dos
serviços;
b) Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de
acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente
original e novo, assim considerados de primeiro uso;
c) Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para
que sejam efetuados testes de conformidade. Nestes testes, os produtos
poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções,
vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada no estado
em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus
para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da
entrega dos bens, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da solicitação,
por escrito, da comissão de recebimento.
25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
25.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar, no
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na
forma da legislação vigente.
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25.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.
25.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
25.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte
e quatro) horas.
25.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
25.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
25.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
25.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
25.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, TRE, Seção de Licitações e
Contratos/COMAP, 6º andar – Bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone:
(82) 2122-7764/7765.
25.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.
25.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
25.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
25.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no caso
de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
25.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
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ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações dos itens;
ANEXO II – Planilha preenchimento dos dados do Contrato (MODELO
SUGESTIVO); e
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
25.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Andréa de Albuquerque César
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
em substituição
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – DO OBJETO
1.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo a
aquisição, através de ARP, de 60 estações de trabalho, sendo 45 (quarenta e
cinco) unidades para o Item 1 e 15 (quinze) unidades para o Item 2,
necessárias ao bom funcionamento dos cartórios eleitorais, conforme
especificações técnicas contidas no Anexo I-A, parte integrante e
complementar deste documento;
1.2 As quantidades descritas são estimativas máximas para
fornecimento durante 12 meses, com entregas em períodos alternados e
quantidades definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela
SEPAT;
1.3 Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra
mínima de 15 unidades.
2 – DA JUSTIFICATIVA
2.1 A solicitação se justifica pela necessidade de compor os
ambientes para funcionamento de diversos Cartórios Eleitorais. As aquisições
visam adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas
dos servidores lotados nos Cartórios Eleitorais, de modo a propiciar-lhes um
máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente;
2.2 Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como
objetivo principal de adquirir bens de excelente qualidade e que tenham sido
fabricados através de critérios de sustentabilidade.
3 – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
3.1 A aquisição do mobiliário, objeto deste Termo de
Referência, será regida conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538,
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, 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.
4 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
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4.1 Na proposta de preço deverá conter: discriminação
detalhada do produto, a dimensão exata do produto cotado, sem conter
medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total,
marca, código, 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;
4.2 Os móveis adquiridos deverão ser entregue devidamente
montados, no Almoxarifado deste TRE, razão pela qual os valores a serem
apostos na proposta de preços da empresa deverá prever a incidência de
qualquer despesa, tais como transporte, tributos, embalagens, serviços e
montagens em local próprio do fornecedor;
4.3 Será considerada vencedora uma ou mais empresas, cuja
proposta contenha o menor valor, por item, desde que atenda as exigências
contidas neste Termo de Referência, no seu Anexo Único e no Edital do
Pregão;
4.4 Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a
empresa deverá apresentar:
4.4.1 Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou
Parecer, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou por
Ergonomista certificado pela ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia
ou ainda por Profissional habilitado em medicina com especialidade em
segurança do trabalho, afirmando que os produtos ofertados estão de acordo
com a norma NR 17 (ergonomia - Ministério do Trabalho e do Emprego),
sendo que deverá vir acompanhado da ART do profissional assinante;
4.4.2 Declaração expressa, de que prestará garantia do
mobiliário gratuita nesta capital, por no mínimo 60 meses para todos os bens,
quanto aos reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que
acusarem defeito de fabricação e de funcionamento;
4.4.3 Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou
Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal
ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO ou pela ABNT,
comprovando que os produtos ofertados estão em conformidade com a
Norma ABNT NBR 13966:2008 – Móveis para Escritório – Mesas;
4.4.4 Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou
CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário que comprove a procedência
da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento;
4.4.5 Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos
e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha
apresentado proposta, para facilitar a visualização e identificação dos
mesmos;
4.4.6 Declaração, emitida pela empresa prestadora dos
serviços de manutenção corretiva no ramo de mobiliário, legalmente
estabelecida nesta capital, afirmando que prestará a devida assistência
técnica para os itens cotados, indicando na declaração seu CNPJ, Inscrição
Estadual, representante legal, endereço e telefone para contato.
5 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
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5.1 Prazo de entrega: até 45 dias corridos, contados a partir
da data de recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho. A
empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções
estabelecidas no Edital do Pregão;
5.1.1 Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional,
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL.
5.2 Assistência Técnica Corretiva: Durante o período de
garantia, a contratada ou firma por ela indicada, deverá prestar assistência
técnica em Maceió, por empresa estabelecida nesta capital. Caso não seja
possível efetuar o conserto no local onde se encontra o móvel, a contratada
recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a devida manutenção em local por ela
desejado, correndo todas as despesas, com a retirada e nova entrega, por
sua conta.
5.2.1 Prazos para manutenção corretiva:
5.2.1.1 Até 07 dias contados a partir da comunicação por
escrito, para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do
defeito apresentado;
5.2.1.2 Até 20 dias contados a partir da comunicação por
escrito, para solucionar os defeitos;
5.2.1.3 Até 35 dias contados a partir da comunicação por
escrito, se necessário substituir o bem.
6 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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:
6.1 – 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após
o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s)
objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante no item 6.4 sem prejuízo
da rescisão unilateral da avença;
6.2 – 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues
em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;
6.3 – 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso
de inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na
entrega do objeto por período superior ao previsto no item 6.1 bem como a
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido no item
6.2;
Empenho.

6.4 – 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de
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Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas
no art. 87 da Lei 8.666/1993
As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% do valor total do contrato celebrado.
7 – DO PAGAMENTO
7.1 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis,
em uma única parcela, por empresa, mediante crédito em conta-corrente,
após a entrega do mobiliário e aceite definitivo;
pagamento.
pagamento.

7.2 Eventuais
7.3 Em

penalidades

nenhuma

poderão

hipótese

ser

haverá

descontadas
antecipação

do
de

7.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
7.5 O pagamento será creditado em favor do fornecedor
através de ordem bancária em conta-corrente, indicada pelo fornecedor, após
aceitação dos bens licitados.
7.6 Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil
do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não
tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
apurado:

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim

I = (TX/100)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX = Percentual de Taxa Anual = 6%

SERVIÇOS

8 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS
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8.1 A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de
Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do
período do contrato;
8.2 Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa
perante o Tribunal ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e
irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou
substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da
empresa na sua execução;
8.3 Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à
COSEG, após comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas
relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral;
8.4 À Comissão de Recebimento fica assegurado o direito de
exigir o cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, da proposta
da empresa, além das seguintes:
8.4.1 Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos
móveis e a correção da sua montagem;
8.4.2 Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa;
8.4.3 Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para fins de
registros e posterior pagamento.
8.4.5 Solicitar justificadamente a substituição de qualquer
empregado da empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços;
que crie obstáculos à fiscalização; que não corresponda às técnicas ou às
exigências disciplinares da Administração; ou aquele cujo comportamento ou
capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a execução dos
serviços;
8.4.6 Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que
não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja
comprovadamente original e novo, assim considerados de primeiro uso;
8.4.7 Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega
dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os
produtos poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes,
secções, vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada no
estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer
ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da
entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito
da comissão de recebimento.
8.4.8 Os móveis constantes do presente Termo de Referência
deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso. Serão entregues
montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas notas fiscais;
8.4.9 A empresa deverá efetuar a entrega dos móveis em
perfeitas condições de uso, conforme a proposta apresentada, as
especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do horário
de expediente do Órgão;
8.4.10 O mobiliário será recebido:
8.4.10.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que
informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de
Patrimônio;
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8.4.10.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias
úteis, contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de
qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas.
9 – DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
9.1 Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando
rigorosamente os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no
Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços,
observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações
eventualmente solicitadas;
9.2 Fornecer todo o mobiliário já montado;
9.3 Orientar
seus
empregados,
considerando
as
peculiaridades do Órgão e quaisquer dados técnicos referentes ao local da
entrega e dos possíveis serviços futuros;
9.4 Fornecer assistência técnica, durante o período da
garantia, por meio de mão de obra qualificada, utilizando material, peças e
componentes necessários, novos e de acordo com as recomendações dos
fabricantes;
9.5 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos
materiais, mão de obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes,
impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o
fornecimento e os serviços;
9.6 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, incluindo as
entregas feitas por transportadora;
9.7 Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura,
discriminada de acordo com a Nota de Empenho, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos.
9.8 Os mobiliários deverão ser fabricados de modo a terem
ergonomia, resistência e estabilidade, proporcionando segurança aos
usuários e aos equipamentos;
9.9 Os materiais empregados na fabricação dos mobiliários
deverão ser de alta qualidade e com acabamento impecável, sem falhas.

ELEITORAL

10 – DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL

10.1 Proporcionar todas as facilidades para que a empresa
possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições do processo
de venda;
10.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues
em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo
para substituição dos bens;
10.3 Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar
e fiscalizar a entrega dos bens, bem como, efetuar os recebimentos
provisórios e definitivos;
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10.4 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
11 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
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:
11.1 que sejam observados os requisitos ambientais para a
obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor
impacto ambiental em relação aos seus similares;
11.2 que
os
bens
devam
ser,
preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume
possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima
proteção durante o transporte e o armazenamento.
NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR
Chefe de Seção Substituto
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS
60 ESTAÇÕES DE TRABALHO, TAMPO ÚNICO NO FORMATO EM “L”, COR OVO

Dimensões

Tampo
único,
anatômico,
formato em
“L”

Painel
frontal

1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x
1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x 740
mm de altura (H).
Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira
de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob
pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as
faces com filme termo-prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo.
As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à
flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3
Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno
do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm
de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo
com as Normas ABNT. O acesso do cabeamento ao tampo é
feito por meio de 03 (três) passa-cabos ovalados em PVC
rígido, com diâmetro interno mínimo de 80 mm, com tampa
removível na cor preta, e abertura para passagem de cabos. A
fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de
parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas
confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do
tampo.
Painéis frontais estruturais e de privacidade, confeccionados
com chapas de partículas de madeira de média densidade
(MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas
com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com
18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem
densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática
kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR
14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3
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Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno
do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm
de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação
painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos
ocultos tipo minifix.

Estruturas
laterais

Metálicas, constituídas por chapas metálicas conformadas,
cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do
tampo. PATA fabricada em chapa de aço com espessura
mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520
x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna.
Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de
0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo
processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com
espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal,
proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre
PATA-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma
na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível
calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6.
Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja
função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de
forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em
chapa de aço com espessura mínima de 3 mm, estampada e
repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Todas as
partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento
por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C.
Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63
mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Estrutura de
sustentação
central

Formada por chapas metálicas dobradas em formato
pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo
desta forma duas arestas do pentágono em uma única face
redonda, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma
calha interna passagem para cabeamento, com tampa
removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas de
elétrica, telefonia e dados. Todas as partes metálicas deverão
ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada
em estufa a 200º C.
Acabamento com sapatas em PVC rígido, cuja função será
contornar eventuais desníveis de piso.
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Eletrocalhas

Confeccionadas com chapas metálicas dobradas, com
espessura mínima de 0,63 mm, fixadas á estrutura por meio
de parafusos máquina M6x12. A calha é dotada de portatomadas confeccionado com chapas metálicas dobradas, com
espessura mínima de 0,63 mm com orifícios para instalação
de 2 tomadas de força convencionais (redondas) e 2 para
plugs tipo RJ-45.
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ANEXO II
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

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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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019
Processo nº 0003031-60.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL,
neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto
Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de
Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,
residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela
empresa ................................., CNPJ …....................., sediada em …...................,
representada por..........................................., para eventual fornecimento dos
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A
do Pregão Eletrônico nº XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de
maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas
legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns)
abaixo, na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2.
Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual
ao do vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 16.12
do edital do PE nº XX/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze)
meses, contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
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3.1.
O prazo de entrega é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar
do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, por e-mail ou
ofício, o que ocorrer primeiro.
4 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o
nome do detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais
registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações
assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins
de adequação às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação
da vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação
às suas próprias contratações; e
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s)
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de
utilizar a presente Ata, conforme subitem 17.15 do Edital do Pregão
Eletrônico TRE/AL nº XX/2019.

4.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para
substituição dos bens;
c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, bem como efetuar os recebimentos provisórios e
definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
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e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à
Contratada o contraditório e ampla defesa.
5 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às
condições firmadas na presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições
do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que
sejam compatíveis com o regime de Direito Público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item
16.15 do Edital do Pregão Eletrônico TRE/AL nº XX/2019.
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado:
a) Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas
exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Fornecer todo o mobiliário já montado;
c) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e
quaisquer dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis
serviços futuros;
d)
Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por
meio de mão de obra qualificada, utilizando material, peças e
componentes necessários, novos e de acordo com as recomendações
dos fabricantes;
e) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão
de obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento e os
serviços;
f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na
entrega do material e na prestação dos serviços, incluindo as entregas
feitas por transportadora;
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g) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de
acordo com a Nota de Empenho, para que sejam tomadas as medidas de
aceites e pagamentos.
h) Fornecer mobiliários que tenham sido fabricados de modo a terem
ergonomia, resistência e estabilidade, proporcionando segurança aos
usuários e aos equipamentos;
h.1) Os materiais empregados na fabricação dos mobiliários deverão
ser de alta qualidade e com acabamento impecável, sem falhas.
i) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados
válidos para todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de
Empenho e Ordem de Fornecimento.
6 – DO RECEBIMENTO.
6.1. O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem
de Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de
expediente normal, de segunda a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo
(antiga via expressa), 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, sob agendamento através
do telefone (82) 3328-1947.
6.2.
O material será recebido por comissão de servidores designados
para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos
os itens constantes no edital de licitação e seus anexos, além dos seguintes:
a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a
correção da sua montagem;
b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da Empresa;
c) Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à Coordenadoria de Material e
Patrimônio para fins de registro e posterior pagamento.
6.3.
Os móveis deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso,
serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas
notas fiscais.
6.4.
Os móveis deverão ser entregues em perfeitas condições de uso,
conforme proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão.
6.5.

O mobiliário será recebido:

a) Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;
b) Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade,
quantidade, marca e especificações exigidas.
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6.6.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

6.7.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
6.8. 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 7.
7 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
7.1. A detentora da ata 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.
7.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura
causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
7.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:
a) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do item(ns)
entregue(s) com atraso injustificado, limitada a incidência a 5 (cinco) dias de
atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a
não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este a multa constante na
alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia, sobre o valor do
item(ns) entregue(s) em desconformidade, caso o prazo de substituição
daquele(s) não seja cumprido, limitada a incidência a 5 (cinco) dias de atraso
injustificado. Após o 5º (quinto) dia será considerada inexecução parcial do
contrato;
c) 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor do(s) item(ns) não entregue,
em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o
atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a”,
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bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido na alínea “b”;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução
total da obrigação assumida;
7.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato celebrado.
7.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado
judicialmente.
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
7.7. A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.
7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
7.10. Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
à licitante contratada.
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos.
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
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7.12.1.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
8 – DO PAGAMENTO.
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, em uma única parcela, após a entrega do
mobiliário e o recebimento definitivo da Nota Fiscal respectiva.
8.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4.
Por ocasião de cada pagamento, se fará as
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

retenções

e

8.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
8.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS
9.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da

Minuta de edital (0580574)

SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 167

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Lei nº 8.666, de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº
7.892/2013.
10 – DA PUBLICAÇÃO
10.1.

O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO
11.1.
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente
instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que, após lido e achado
conforme, segue assinado pelas partes.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa

Representante da empresa
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INFORMAÇÃO Nº 4864 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Sr. Secretário,

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de Preços de
material permanente – mobiliário.

A SLC elaborou minuta de edital complementando as disposições referentes ao
recebimento dos materiais, às obrigações do contratante e da contratada e às
sanções administrativas.

Salientamos que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame,
somente quanto ao item 02, devido à obrigatoriedade de destinação de até
25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do seu objeto às referidas
empresas, em conformidade com o disposto no art. 8º do Decreto nº
8.538/2015.
Informo, ainda, que a Intenção de Registro de Preços nº 23/2019, restou
deserta, conforme comprovante (0579952).
Ressaltamos, ainda, que foi divulgado no edital o preço orçado pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminhamos os autos para que, havendo concordância
com os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos
em seus ulteriores termos, inclusive a ratiﬁcação das complementações acima
indicadas.
Informação 4864 (0580579)
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 14/08/2019, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 14/08/2019, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0580579 e o código CRC 07A5D71E.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2019.

À Assessoria Jurídica.
Assunto: Análise. Edital. Licitação.
Senhor Assessor,
Para cumprimento do disposto no artigo 4º, inciso
X, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, encaminhamos a
Vossa Senhoria o presente, para análise da minuta de edital,
consignada no evento SEI 0580574.
Ratiﬁcamos as inclusões e as complementações
efetivadas pela Seção de Licitações e Contratos, inclusive
quanto ao registro de exclusividade às microempresas e
empresas de pequeno porte, somente para o item 02, na
competição.
Por ﬁm, em consonância com o novo entendimento
do Tribunal de Contas da União, consta a divulgação dos
preços médios estimados para contratação no corpo do edital
submetido à análise.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/08/2019, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0581814 e o código CRC 26F71541.
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DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Trata-se da análise de minuta de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando o Registro de Preços de material permanente –
mobiliário.
Num primeiro momento, certamente por conta da
reserva de cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para
microempresa e empresa de pequeno porte, vê-se que o item
1.1 do termo de referência constante do Anexo I da referida
minuta (0580574) fala em "60 estações de trabalho, sendo 45
(quarenta e cinco) unidades para o Item 1 e 15 (quinze)
unidades para o Item 2". Ocorre que, a despeito disso, no
Anexo I-A, não há distinção de itens, o objeto foi descrito
como um item único.
Ainda numa análise inicial, veriﬁcamos que a
mencionada minuta merece alguns ajustes:
a) ajustar a referência a "serviços"
constante
nos
itens
6.3; 10.1, "a"; 24; 24.2; 24.4, "a" e seus
equivalentes no Termo de Referência e
ARP;
b) corrigir a redação do item 10.1 "a",
onde consta "exceto a Fazenda Estadual,
por se tratar de prestação de serviços",
posto que, como se vê da reserva de
crédito (0573153) trata-se de aquisição de
material permanente;
c) nos nove itens da minuta que citam o
Despacho AJ-DG 0582128
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Decreto 7.892/2013, incluir a referência
ao Decreto 9.488/2018 que o alterou;
À SAD, para aperfeiçoamento da instrução.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 20/08/2019, às 13:27, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 20/08/2019, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582128 e o código CRC C5B554C2.
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2019.

À SLC
Senhora Chefe,
Diante do Despacho AJ-DG 0582128, encaminho os
presentes autos para a realização dos ajustes apontados.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/08/2019, às 20:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583611 e o código CRC 59A6540E.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
Processo nº 0003031-60.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro
de Preços de material permanente – mobiliário, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, e, subsidiariamente, pela Lei
nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº
8.538, de 06/10/15, a Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, publicada na
Seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus
anexos.
LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
1 – DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material
permanente – mobiliário, conforme quantidades e especificações descritas
neste Edital e nos seus Anexos I e I-A.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do
referido ato.
2.2.
A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda
quantidade estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as
necessidades do TRE/AL, observando o quantitativo mínimo disposto nos
Anexos I e I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação
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específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições.
2.3.1.
O direito de preferência de que trata este item poderá ser
exercido pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, após realizada a licitação específica, constatar
que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após
negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida
licitação.
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
3.1.
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 45
(quarenta e cinco) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro.
3.2.
meses.

Os materiais devem possuir garantia mínima de 60 (sessenta)

3.3.
Durante o período de garantia, a contratada ou firma por ela
indicada, deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa
estabelecida nesta capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local
onde se encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas,
com a retirada e nova entrega, por sua conta.
3.3.1.

Prazos para manutenção corretiva:

3.3.1.1. Até 07 dias contados a partir da comunicação por escrito,
para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do defeito
apresentado;
3.3.1.2. Até 20 dias contados a partir da comunicação por escrito,
para solucionar os defeitos;
3.3.1.3. Até 35 dias contados a partir da comunicação por escrito, se
necessário substituir o bem.
4 – DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão quanto ao item 1 os interessados do
ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados
no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste
Edital e seus anexos.
4.1.1. Poderão participar deste pregão quanto ao item 2 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.
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4.1.2. A divisão do objeto licitado em dois itens, deve-se ao fato de o
Comprasnet não permitir o cadastramento do benefício III (destinação de
25% do quantitativo EXCLUSIVAMENTE para MICROEMPRESAS OU
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE), em conformidade com o disposto no art.
8º do Decreto nº 8.538/2015), quando a licitação for para registro de
preços.
4.1.3. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar no 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste
Edital.
4.3.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
4.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência,
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.3.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
4.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de
constituição;
4.3.4. estrangeiras que não funcionem no País;
4.3.5. 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).

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto
nº 5.450/2005).
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5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º,
§6º, do Decreto nº 5.450/2005).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005).
6 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (art. 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, do
Decreto nº 5.450/2005).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do item ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir
da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a
data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico.
6.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do
Decreto nº 5.450/2005).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão
pública, observado o disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com os ANEXOS I e I-A
deste Edital.
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6.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação.
6.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem
nas
especificações
exigidas,
ou
anexos
não
solicitados,
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao
fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1.
Entretanto, se da proposta constarem condições
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas não
serão consideradas para efeito de escalonamento de ofertas, mas
vincularão o proponente na execução contratual.
6.4.3.
Não pode constar da “descrição detalhada do objeto”
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ,
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada
nos termos do item 6.12.
6.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos modelo e marca do
material ofertado.
6.4.5.
Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade
ofertada de cada item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser
registrada” do item, em conformidade com o disposto nos ANEXOS I e
I-A deste Edital.
6.5.
As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas,
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (ANEXOS I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo
de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
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6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso,
pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520/2002, no
Decreto nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF,
se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser
encaminhado, também pelo sistema, 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.
7 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.1.1.
item.

Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada

8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
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8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1.
Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será
suspensa e terá reinício somente após comunicação aos licitantes
participantes, no endereço utilizado para divulgação desta licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente
dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será
encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar
condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8.9.
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem
classificado.
9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério de menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor unitário estimado pela Administração, sendo R$ 1.386,13 (mil,
trezentos e oitenta e seis reais e treze centavos), para ambos os itens, que
representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em
busca de preços inferiores.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
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9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das propostas de preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo
à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
9.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF –
Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de
Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois)
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada
através de Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do
Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de
julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos à habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte (somente quanto ao Item 2).
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
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10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
10.4.
A
comprovação
da
regularidade
fiscal
das
licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a
regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado
da fase de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o
disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se
admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
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10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto
no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
11.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
11.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
11.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta
não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
11.2.
Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de
médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará
todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance
enviado, para o item, seja até 5% superior à oferta vencedora. Após este
procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os
itens terão desempate no lance.
11.3.
Para efeito do disposto no item 11.1., ocorrendo o empate, procederse-á da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito,
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ou não existindo Microempresa ou Empresa
participante, prevalecerá a classificação inicial;

de

Pequeno

Porte

IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5%
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para
o encaminhamento da oferta final do desempate.
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro
lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de
proposta e classificação final dos fornecedores participantes.
11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.
12 - DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP
12.1.
Conforme instituído pelo Decreto nº 8.538/2015, fica reservada uma
cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto,
para contratação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
12.1.1. Para garantir a efetividade do disposto no item 12.1, ante a
impossibilidade do Comprasnet de permitir a inclusão do benefício tipo III
quando a licitação for para registro de preço, houve a divisão do objeto
licitado em dois itens.
12.2.
Para a cota reservada para Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, a proposta comercial deverá ser apresentada separadamente.
12.3.
Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal,
será registrado para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é
expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o
mesmo item.
13 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
13.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
13.1.1.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável
pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de
até 24h (vinte e quatro horas).
13.1.2.
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será
definida e publicada nova data para realização do certame.
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13.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por
meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do
TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
14 – DOS RECURSOS.
14.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
14.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
14.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das
razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
14.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
14.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
15 – DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013, , alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.
16 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
16.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN
– Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal,
nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522/2002.
16.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
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16.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo
Decreto nº 9.488/2018, serão convocados para assinar a ata de registro de
preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.1., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
16.3.1.
O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da convocação para assinatura do documento, em
conformidade com o previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/1993.
16.3.2. Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 16.3 será
elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº
9.488/2018.
16.4.
É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
16.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
16.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 16.3.1, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 16.12 deste edital, bem como às do art. 28 do
Decreto nº 5.450/2005.
16.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993.
16.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
16.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da
justificativa.
16.10.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará
fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às
penalidades cabíveis.
16.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12,
§3º do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.
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16.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da
Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

16.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas
alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
16.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
16.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal,
mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções
contratuais e legais.
16.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros
nenhuma responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
16.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação
das mesmas.
16.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do
Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.
16.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem
16.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
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16.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
17 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
17.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às
suas próprias contratações; e
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s)
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a
presente Ata, conforme subitem 16.15 deste Edital.

17.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para
substituição dos bens;
c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, bem como efetuar os recebimentos provisórios e
definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
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18 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
18.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às
condições firmadas na presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante)
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme
item 16.15 deste Edital.

18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado:
a) Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas
exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Fornecer todo o mobiliário já montado;
c) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e
quaisquer dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis
serviços futuros;
d) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio
de mão de obra qualificada, utilizando material, peças e componentes
necessários, novos e de acordo com as recomendações dos fabricantes;
e) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão
de obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento e os
serviços;
f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na
entrega do material e na prestação dos serviços, incluindo as entregas
feitas por transportadora;
g) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de
acordo com a Nota de Empenho, para que sejam tomadas as medidas de
aceites e pagamentos.
h) Fornecer mobiliários que tenham sido fabricados de modo a terem
ergonomia, resistência e estabilidade, proporcionando segurança aos
usuários e aos equipamentos;
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h.1) Os materiais empregados na fabricação dos mobiliários deverão
ser de alta qualidade e com acabamento impecável, sem falhas.
i) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados
válidos para todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de
Empenho e Ordem de Fornecimento.
19 – DA PUBLICIDADE.
19.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado
no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art.
11, inciso II do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018,
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/1993.
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
20.1 – O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem
de Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de
expediente normal, de segunda a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo
(antiga via expressa), 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, sob agendamento através
do telefone (82) 3328-1947.
20.2.
O material será recebido por comissão de servidores designados
para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos
os itens constantes no edital de licitação e seus anexos, além dos seguintes:
a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a
correção da sua montagem;
b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da Empresa;
c) Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à Coordenadoria de Material e
Patrimônio para fins de registro e posterior pagamento.
20.3.
Os móveis deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso,
serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas
notas fiscais.
20.4.
Os móveis deverão ser entregues em perfeitas condições de uso,
conforme proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão.
20.5. O mobiliário será recebido:
a) Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;
b) Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade,
quantidade, marca e especificações exigidas.
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20.6.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

20.7.
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.
20.8. 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 21.
21 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
21.1. A 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.
21.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura
causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
21.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:
a) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do item(ns)
entregue(s) com atraso injustificado, limitada a incidência a 5 (cinco) dias de
atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a
não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este a multa constante na
alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia, sobre o valor do
item(ns) entregue(s) em desconformidade, caso o prazo de substituição
daquele(s) não seja cumprido, limitada a incidência a 5 (cinco) dias de atraso
injustificado. Após o 5º (quinto) dia será considerada inexecução parcial do
contrato;
c) 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor do(s) item(ns) não entregue,
em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o
atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a”,
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bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido na alínea “b”;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução
total da obrigação assumida;
21.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato celebrado.
21.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado
judicialmente.
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
21.7. A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
21.10. Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
à licitante contratada.
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos.
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
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21.12.1.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
21.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
21.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
22 – DO PAGAMENTO.
22.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, em uma única parcela, após a
entrega do mobiliário e o recebimento definitivo da Nota Fiscal respectiva.
22.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22.4.
Por ocasião de cada pagamento, se fará as
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

retenções

e

22.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
22.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
23.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
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Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material
Permanente).
23.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta
das dotações orçamentárias respectivas.
24 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA CONTRATAÇÃO.
24.1.
A fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual
competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato.
24.2.
Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o
Tribunal ou a terceiro, a contratação estará sujeita a mais ampla e irrestrita
fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e
a presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua
execução.
24.3.
Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligada à Coordenadoria
de Serviços Gerais, após comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as
chamadas relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral.
24.4.
À Comissão de Recebimento fica assegurado o direito de exigir o
cumprimento de todos os itens deste edital e seus anexos, da proposta da
empresa, além das seguintes:
a) Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da
empresa que comprometa a perfeita execução da contratação; que crie
obstáculos à fiscalização; que não corresponda às técnicas ou às
exigências disciplinares da Administração; ou aquele cujo comportamento
ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a execução da
contratação;
b) Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de
acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente
original e novo, assim considerados de primeiro uso;
c) Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para
que sejam efetuados testes de conformidade. Nestes testes, os produtos
poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções,
vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada no estado
em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus
para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da
entrega dos bens, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da solicitação,
por escrito, da comissão de recebimento.
25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
25.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar, no
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na
forma da legislação vigente.
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25.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.
25.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
25.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte
e quatro) horas.
25.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
25.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
25.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
25.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
25.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, TRE, Seção de Licitações e
Contratos/COMAP, 6º andar – Bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone:
(82) 2122-7764/7765.
25.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.
25.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
25.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
25.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no caso
de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
25.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
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ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações dos itens;
ANEXO II – Planilha preenchimento dos dados do Contrato (MODELO
SUGESTIVO); e
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
25.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – DO OBJETO
1.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo a
aquisição, através de ARP, de 60 estações de trabalho, sendo 45 (quarenta e
cinco) unidades para o Item 1 e 15 (quinze) unidades para o Item 2,
necessárias ao bom funcionamento dos cartórios eleitorais, conforme
especificações técnicas contidas no Anexo I-A, parte integrante e
complementar deste documento;
1.2 As quantidades descritas são estimativas máximas para
fornecimento durante 12 meses, com entregas em períodos alternados e
quantidades definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela
SEPAT;
1.3 Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra
mínima de 15 unidades.
2 – DA JUSTIFICATIVA
2.1 A solicitação se justifica pela necessidade de compor os
ambientes para funcionamento de diversos Cartórios Eleitorais. As aquisições
visam adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas
dos servidores lotados nos Cartórios Eleitorais, de modo a propiciar-lhes um
máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente;
2.2 Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como
objetivo principal de adquirir bens de excelente qualidade e que tenham sido
fabricados através de critérios de sustentabilidade.
3 – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
3.1 A aquisição do mobiliário, objeto deste Termo de
Referência, será regida conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538,
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, 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.
4 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
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4.1 Na proposta de preço deverá conter: discriminação
detalhada do produto, a dimensão exata do produto cotado, sem conter
medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total,
marca, código, 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;
4.2 Os móveis adquiridos deverão ser entregue devidamente
montados, no Almoxarifado deste TRE, razão pela qual os valores a serem
apostos na proposta de preços da empresa deverá prever a incidência de
qualquer despesa, tais como transporte, tributos, embalagens, serviços e
montagens em local próprio do fornecedor;
4.3 Será considerada vencedora uma ou mais empresas, cuja
proposta contenha o menor valor, por item, desde que atenda as exigências
contidas neste Termo de Referência, no seu Anexo Único e no Edital do
Pregão;
4.4 Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a
empresa deverá apresentar:
4.4.1 Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou
Parecer, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou por
Ergonomista certificado pela ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia
ou ainda por Profissional habilitado em medicina com especialidade em
segurança do trabalho, afirmando que os produtos ofertados estão de acordo
com a norma NR 17 (ergonomia - Ministério do Trabalho e do Emprego),
sendo que deverá vir acompanhado da ART do profissional assinante;
4.4.2 Declaração expressa, de que prestará garantia do
mobiliário gratuita nesta capital, por no mínimo 60 meses para todos os bens,
quanto aos reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que
acusarem defeito de fabricação e de funcionamento;
4.4.3 Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou
Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal
ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO ou pela ABNT,
comprovando que os produtos ofertados estão em conformidade com a
Norma ABNT NBR 13966:2008 – Móveis para Escritório – Mesas;
4.4.4 Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou
CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário que comprove a procedência
da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento;
4.4.5 Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos
e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha
apresentado proposta, para facilitar a visualização e identificação dos
mesmos;
4.4.6 Declaração, emitida pela empresa prestadora dos
serviços de manutenção corretiva no ramo de mobiliário, legalmente
estabelecida nesta capital, afirmando que prestará a devida assistência
técnica para os itens cotados, indicando na declaração seu CNPJ, Inscrição
Estadual, representante legal, endereço e telefone para contato.
5 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
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5.1 Prazo de entrega: até 45 dias corridos, contados a partir
da data de recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho. A
empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções
estabelecidas no Edital do Pregão;
5.1.1 Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional,
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL.
5.2 Assistência Técnica Corretiva: Durante o período de
garantia, a contratada ou firma por ela indicada, deverá prestar assistência
técnica em Maceió, por empresa estabelecida nesta capital. Caso não seja
possível efetuar o conserto no local onde se encontra o móvel, a contratada
recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a devida manutenção em local por ela
desejado, correndo todas as despesas, com a retirada e nova entrega, por
sua conta.
5.2.1 Prazos para manutenção corretiva:
5.2.1.1 Até 07 dias contados a partir da comunicação por
escrito, para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do
defeito apresentado;
5.2.1.2 Até 20 dias contados a partir da comunicação por
escrito, para solucionar os defeitos;
5.2.1.3 Até 35 dias contados a partir da comunicação por
escrito, se necessário substituir o bem.
6 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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:
6.1 – 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após
o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s)
objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante no item 6.4 sem prejuízo
da rescisão unilateral da avença;
6.2 – 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues
em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;
6.3 – 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso
de inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na
entrega do objeto por período superior ao previsto no item 6.1 bem como a
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido no item
6.2;
Empenho.

6.4 – 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de
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Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas
no art. 87 da Lei 8.666/1993
As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% do valor total do contrato celebrado.
7 – DO PAGAMENTO
7.1 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis,
em uma única parcela, por empresa, mediante crédito em conta-corrente,
após a entrega do mobiliário e aceite definitivo;
pagamento.
pagamento.

7.2 Eventuais
7.3 Em

penalidades

nenhuma

poderão

hipótese

ser

haverá

descontadas
antecipação

do
de

7.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
7.5 O pagamento será creditado em favor do fornecedor
através de ordem bancária em conta-corrente, indicada pelo fornecedor, após
aceitação dos bens licitados.
7.6 Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil
do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não
tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
apurado:

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim

I = (TX/100)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX = Percentual de Taxa Anual = 6%

CONTRATAÇÃO

8 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA
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8.1 A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de
Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do
período do contrato;
8.2 Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa
perante o Tribunal ou a terceiro, a contratação estará sujeita a ampla e
irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou
substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da
empresa na sua execução;
8.3 Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à
COSEG, após comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas
relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral;
8.4 À Comissão de Recebimento fica assegurado o direito de
exigir o cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, da proposta
da empresa, além das seguintes:
8.4.1 Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos
móveis e a correção da sua montagem;
8.4.2 Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa;
8.4.3 Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para fins de
registros e posterior pagamento.
8.4.5 Solicitar justificadamente a substituição de qualquer
empregado da empresa que comprometa a perfeita execução da
contratação; que crie obstáculos à fiscalização; que não corresponda às
técnicas ou às exigências disciplinares da Administração; ou aquele cujo
comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a
execução da contratação;
8.4.6 Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que
não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja
comprovadamente original e novo, assim considerados de primeiro uso;
8.4.7 Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega
dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os
produtos poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes,
secções, vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada no
estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer
ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da
entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito
da comissão de recebimento.
8.4.8 Os móveis constantes do presente Termo de Referência
deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso. Serão entregues
montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas notas fiscais;
8.4.9 A empresa deverá efetuar a entrega dos móveis em
perfeitas condições de uso, conforme a proposta apresentada, as
especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do horário
de expediente do Órgão;
8.4.10 O mobiliário será recebido:
8.4.10.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que
informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de
Patrimônio;

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0584147)

SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 202

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
8.4.10.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias
úteis, contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de
qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas.
9 – DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
9.1 Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando
rigorosamente os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no
Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços,
observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações
eventualmente solicitadas;
9.2 Fornecer todo o mobiliário já montado;
9.3 Orientar
seus
empregados,
considerando
as
peculiaridades do Órgão e quaisquer dados técnicos referentes ao local da
entrega e dos possíveis serviços futuros;
9.4 Fornecer assistência técnica, durante o período da
garantia, por meio de mão de obra qualificada, utilizando material, peças e
componentes necessários, novos e de acordo com as recomendações dos
fabricantes;
9.5 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos
materiais, mão de obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes,
impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o
fornecimento e os serviços;
9.6 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, incluindo as
entregas feitas por transportadora;
9.7 Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura,
discriminada de acordo com a Nota de Empenho, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos.
9.8 Os mobiliários deverão ser fabricados de modo a terem
ergonomia, resistência e estabilidade, proporcionando segurança aos
usuários e aos equipamentos;
9.9 Os materiais empregados na fabricação dos mobiliários
deverão ser de alta qualidade e com acabamento impecável, sem falhas.

ELEITORAL

10 – DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL

10.1 Proporcionar todas as facilidades para que a empresa
possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições do processo
de venda;
10.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues
em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo
para substituição dos bens;
10.3 Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar
e fiscalizar a entrega dos bens, bem como, efetuar os recebimentos
provisórios e definitivos;
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10.4 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
11 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
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:
11.1 que sejam observados os requisitos ambientais para a
obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor
impacto ambiental em relação aos seus similares;
11.2 que
os
bens
devam
ser,
preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume
possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima
proteção durante o transporte e o armazenamento.
NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR
Chefe de Seção Substituto
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS 1 E 2
(OS DOIS ITENS POSSUEM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES)
ESTAÇÕES DE TRABALHO, TAMPO ÚNICO NO FORMATO EM “L”, COR OVO

Dimensões

Tampo
único,
anatômico,
formato em
“L”

Painel
frontal

1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x
1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x 740
mm de altura (H).
Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira
de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob
pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as
faces com filme termo-prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo.
As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à
flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3
Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno
do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm
de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo
com as Normas ABNT. O acesso do cabeamento ao tampo é
feito por meio de 03 (três) passa-cabos ovalados em PVC
rígido, com diâmetro interno mínimo de 80 mm, com tampa
removível na cor preta, e abertura para passagem de cabos. A
fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de
parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas
confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do
tampo.
Painéis frontais estruturais e de privacidade, confeccionados
com chapas de partículas de madeira de média densidade
(MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas
com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com
18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem
densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática
kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR
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14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3
Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno
do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm
de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação
painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos
ocultos tipo minifix.

Estruturas
laterais

Metálicas, constituídas por chapas metálicas conformadas,
cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do
tampo. PATA fabricada em chapa de aço com espessura
mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520
x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna.
Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de
0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo
processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com
espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal,
proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre
PATA-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma
na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível
calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6.
Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja
função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de
forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em
chapa de aço com espessura mínima de 3 mm, estampada e
repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Todas as
partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento
por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C.
Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63
mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Estrutura de
sustentação
central

Formada por chapas metálicas dobradas em formato
pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo
desta forma duas arestas do pentágono em uma única face
redonda, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma
calha interna passagem para cabeamento, com tampa
removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas de
elétrica, telefonia e dados. Todas as partes metálicas deverão
ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada
em estufa a 200º C.
Acabamento com sapatas em PVC rígido, cuja função será
contornar eventuais desníveis de piso.
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Eletrocalhas

Confeccionadas com chapas metálicas dobradas, com
espessura mínima de 0,63 mm, fixadas á estrutura por meio
de parafusos máquina M6x12. A calha é dotada de portatomadas confeccionado com chapas metálicas dobradas, com
espessura mínima de 0,63 mm com orifícios para instalação
de 2 tomadas de força convencionais (redondas) e 2 para
plugs tipo RJ-45.
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ANEXO II
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

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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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019
Processo nº 0003031-60.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL,
neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto
Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de
Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,
residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela
empresa ................................., CNPJ …....................., sediada em …...................,
representada por..........................................., para eventual fornecimento dos
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A
do Pregão Eletrônico nº XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de
maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo
Decreto nº 9.488/2018, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns)
abaixo, na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2.
Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual
ao do vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 16.12
do edital do PE nº XX/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze)
meses, contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
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3.1.
O prazo de entrega é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar
do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, por e-mail ou
ofício, o que ocorrer primeiro.
4 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o
nome do detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais
registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações
assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins
de adequação às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação
da vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação
às suas próprias contratações; e
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s)
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de
utilizar a presente Ata, conforme subitem 17.15 do Edital do Pregão
Eletrônico TRE/AL nº XX/2019.

4.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para
substituição dos bens;
c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, bem como efetuar os recebimentos provisórios e
definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
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e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à
Contratada o contraditório e ampla defesa.
5 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às
condições firmadas na presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições
do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que
sejam compatíveis com o regime de Direito Público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item
16.15 do Edital do Pregão Eletrônico TRE/AL nº XX/2019.
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado:
a) Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas
exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Fornecer todo o mobiliário já montado;
c) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e
quaisquer dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis
serviços futuros;
d)
Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por
meio de mão de obra qualificada, utilizando material, peças e
componentes necessários, novos e de acordo com as recomendações
dos fabricantes;
e) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão
de obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento e os
serviços;
f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na
entrega do material e na prestação dos serviços, incluindo as entregas
feitas por transportadora;
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g) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de
acordo com a Nota de Empenho, para que sejam tomadas as medidas de
aceites e pagamentos.
h) Fornecer mobiliários que tenham sido fabricados de modo a terem
ergonomia, resistência e estabilidade, proporcionando segurança aos
usuários e aos equipamentos;
h.1) Os materiais empregados na fabricação dos mobiliários deverão
ser de alta qualidade e com acabamento impecável, sem falhas.
i) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados
válidos para todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de
Empenho e Ordem de Fornecimento.
6 – DO RECEBIMENTO.
6.1. O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem
de Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de
expediente normal, de segunda a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo
(antiga via expressa), 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, sob agendamento através
do telefone (82) 3328-1947.
6.2.
O material será recebido por comissão de servidores designados
para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos
os itens constantes no edital de licitação e seus anexos, além dos seguintes:
a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a
correção da sua montagem;
b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da Empresa;
c) Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à Coordenadoria de Material e
Patrimônio para fins de registro e posterior pagamento.
6.3.
Os móveis deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso,
serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas
notas fiscais.
6.4.
Os móveis deverão ser entregues em perfeitas condições de uso,
conforme proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão.
6.5.

O mobiliário será recebido:

a) Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;
b) Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade,
quantidade, marca e especificações exigidas.
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6.6.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

6.7.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
6.8. 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 7.
7 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
7.1. A detentora da ata 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.
7.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura
causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
7.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:
a) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do item(ns)
entregue(s) com atraso injustificado, limitada a incidência a 5 (cinco) dias de
atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a
não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este a multa constante na
alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia, sobre o valor do
item(ns) entregue(s) em desconformidade, caso o prazo de substituição
daquele(s) não seja cumprido, limitada a incidência a 5 (cinco) dias de atraso
injustificado. Após o 5º (quinto) dia será considerada inexecução parcial do
contrato;
c) 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor do(s) item(ns) não entregue,
em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o
atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a”,

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0584147)

SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 213

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido na alínea “b”;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução
total da obrigação assumida;
7.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato celebrado.
7.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado
judicialmente.
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
7.7. A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.
7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
7.10. Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
à licitante contratada.
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos.
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
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7.12.1.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
8 – DO PAGAMENTO.
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, em uma única parcela, após a entrega do
mobiliário e o recebimento definitivo da Nota Fiscal respectiva.
8.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4.
Por ocasião de cada pagamento, se fará as
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

retenções

e

8.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
8.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS
9.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da
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Lei nº 8.666, de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº
7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.
10 – DA PUBLICAÇÃO
10.1.

O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO
11.1.
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente
instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que, após lido e achado
conforme, segue assinado pelas partes.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa

Representante da empresa
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2019.

À AJ-DG,
com minuta de edital de pregão alterada.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 21/08/2019, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0584149 e o código CRC 5E7903C4.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0003031-60.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO

Parecer nº 1713 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
1. DO OBJETO

Trata-se de análise de minuta de edital de pregão
em sua forma eletrônica do tipo menor preço por
item, objetivando o registro de preços de material permanente
–
mobiliário,
conforme
termo
de
referência
(0526192) aprovado pelo Secretário de Adminstração
(0551469).
2. DO PROCEDIMENTO

Da pesquisa levada a efeito nestes autos
eletrônicos (0572159), a SEIC encontrou o valor médio global
de R$ 83.167,80 (oitenta e três mil cento e sessenta e sete
reais e oitenta centavos) e valor unitário de R$ 1.386,13 (mil,
trezentos e oitenta e seis reais e treze centavos). Aquela
unidade ﬁnalizou por sugerir a realização de licitação, na
modalidade pregão, na forma eletrônica, pelo Sistema de
Registro de Preços (SRP), com fulcro na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº 5.450/2005 e 7.892/2013.
No evento 0573153, tem-se reserva de crédito, a
cargo da COFIN para aquisição dos itens previstos neste
exercício financeiro.
Na sequência,
tem-se no
evento 0574720 a
referida comprovação da realização da Intenção de Registro
de Preços - IRP, que restou deserta (0579952).
Ato contínuo, foram os autos encaminhados à SLC,
que elaborou minuta (0584147), com considerações diversas
no encaminhamento (0580579), inclusive acerca da adoção da
previsão de exclusividade de participação de microempresas e
empresas de pequeno porte apenas para o item 2, além de
ajustes na minuta.
Por ﬁm, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para ﬁns de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17.
Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço por ITEM, objetivando
o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material material
permanente – mobiliário, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração.
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e ﬁnanceiras, que
foram veriﬁcadas pelas unidades competentes, passaremos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.
3. DO REGISTRO DE PREÇOS

Os presentes autos tratam da utilização do Sistema
de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013,
posteriormente alterado pelo Decreto 9.488/2018.
Com efeito, como se conclui das informações
constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
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enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no termo de referência (0526192).
Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.
Tendo em mente as disposições constantes no
Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, 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 o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, 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, o que parece ser o
caso dos presentes autos, havendo, de fato, a possibilidade
jurídica de utilização da modalidade pregão, na forma
eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda, que
quase todos os atos da fase interna ou preparatória, previstos
no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º
5.450/05, foram devidamente observados.
Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justiﬁcativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo 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, 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. 14 do Decreto nº 5.450/05; 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. 43 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, encontra-se dentro dos ditames
legais e regulamentares a previsão de participação na
licitação para microempresas e empresas de pequeno porte,
para o item 2.
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

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

Item Questionário

Sim
Não

Evento

N/A
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FORMALIDADES PRELIMINARES

1
2

Foi autuado processo administrativo
específico para a aquisição pretendida?
SIM
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
A contratação pretendida integra
planejamento de contratações?

o

SIM

0526290

3

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

0526192

4

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

5

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

6

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

7

O
Termo
de
Referência
contém
justiﬁcativa para prévia seleção de SIM
marcas e/ou especificações?

8

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

9

O
Termo
justiﬁcativa
itens?

10

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

11

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

12

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

13

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

14

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

15

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

16

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

17

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

18

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

TERMO DE REFERÊNCIA

Esclarecer

de
Referência
contém
para o agrupamento de N/A
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19

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

20

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

N/A

21

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

SIM

22

O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade?

SIM

23

Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente?

SIM

0551469

SIM

0572159

PESQUISA DE PREÇOS
24

Foi realizada ampla pesquisa de preços?

25

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

26

Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados?

27

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

SIM

0572158

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
N/S
pequeno porte e sociedade cooperativa, em face do valor estimado para o item da contratação?

29

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

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 SIM
propostas superiores em até 5% do menor preço cotado?

31

N/A

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
SIM
máximo de 25%, relativamente ao objeto da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III
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 N/A
diferenciado)?

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 SIM
interessados em participar da licitação?

34

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

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 N/A
Trabalho).

36

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

37

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

38

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

39

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

40

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

41

A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a exequibilidade das NÃO
propostas?
A minuta de edital se abstém de deﬁnir
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0584147

Para o item 1

Para o item 2

42

de forma genérica penalidades aplicáveis SIM
na fase de julgamento da licitação?

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43

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

44

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

45

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

46

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

47

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

48

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

49

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

50

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

51

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

52

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

0584147

irreajustáveis

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

54

As normas que dispõe sobre margem de
preferência foram observadas?

Ref. Decretos
8538/2015.

nºs

7546/

2011

e

N/A

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

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

55

56

Foi veriﬁcada a eventual incidência das
exceções previstas no art. 10 do Decreto
N/A
nº 8.538/15, devidamente justiﬁcada, a
afastar a exclusividade?
Consta dos autos a análise e aprovação
da minuta de edital e seus anexos pela
assessoria jurídica?

Em curso

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº

Parecer 1713 (0584323)
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8.666/93
Consta
a
autorização
da
autoridade
competente para a abertura da fase externa
57 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

Consta a publicação do aviso de edital?
58 Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art.
17 do Decreto nº 5.450/05

Próxima
fase

Consta a designação do pregoeiro e equipe
de apoio?

Próxima
fase

59 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
Em se tratando de licitação destinada à
formação de atas de registro de preço, houve
60 divulgação, mediante publicação no DOU, da SIM
intenção de registro de preços? Caso
negativo, existe justificativa?

0574720
0579952

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

0573153

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

63

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

Próxima
fase

6. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

Neste ponto, impende relembrar o disposto nos
autos SEi nº 0006778-52.2018.6.02.8000, quando o Senhor
Pregoeiro suscitou (0518825) a viabilidade jurídica de o
Pregoeiro solicitar amostra de produto, a ﬁm de que o setor
requisitante certiﬁcasse sua qualidade e adequação
à expectativa da aquisição. O termo de referência daqueles
autos, em seu Anexo I-A, item 1.2, determinava
que o
licitante, caso
solicitado
pelo
pregoeiro,
apresentasse amostra para os itens 8 e 9, para conﬁrmação
da qualidade e das especiﬁcações pela Seção de Almoxarifado
deste Regional, a exemplo do que também ocorre nos
presentes autos. Àquela ocasião, o titular da SAD (0520857)
sugeriu que a discussão fosse tratada em autos apartados,
enquanto esta AJ-DG apreciaria eventual nulidade do
dispositivo. A esta Assessoria Jurídica pareceu não ser o caso
de se alterar o edital, forte no axioma pas de nullité sans
grief, sem embargo de aperfeiçoamento da matéria, em
futuros editais.
Nesta ocasião, para que o procedimento ﬂua com a
máxima
regularidade
e
intentando
evitar
futuras
manifestações no mesmo sentido, convém melhor especiﬁcar
os aspectos a serem considerados quando da análise das
eventuais amostras apresentadas (item 8 da tabela de
verificação).
À SAD, para complementação da intrução.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 22/08/2019, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 22/08/2019, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0584323 e o código CRC E418D988.
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DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2019.

À SEPAT
Senhor Chefe,
Diante do Parecer 1713, 0584323, encaminho os
presentes autos para esclarecimento do apontamento
referente ao item 8 da tabela de verificação.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/08/2019, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0584727 e o código CRC 9F11FC28.

0003031-60.2019.6.02.8000
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DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
De acordo com o item 8.4.7, do nosso termo de
referência - doc. 0526192, a amostra só será exigida durante a
gestão da ata, antes de efetivar o pedido à empresa vencedora,
ou seja, não estamos exigindo amostra durante o
procedimento licitatório.
Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 22/08/2019, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585048 e o código CRC 342EA464.
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DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2019.

Com
os
esclarecimentos
da
SEPAT,
evento 0585048, devolvo os autos à análise da AJ-DG.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/08/2019, às 19:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585116 e o código CRC 5D81E672.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0003031-60.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO

Parecer nº 1741 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,

Trata-se de análise de minuta de edital de pregão
em sua forma eletrônica do tipo menor preço por
item, objetivando o registro de preços de material permanente
–
mobiliário,
conforme
termo
de
referência
(0526192) aprovado pelo Secretário de Adminstração
(0551469).
A
análise
da
regularidade
do
presente
procedimento foi iniciada quando da emissão do Parecer
1713 (0584323), ocasião em que esta Assessoria Jurídica
sugeriu uma melhor especiﬁcação dos aspectos a serem
considerados quando da análise das eventuais amostras
apresentadas, em atenção ao item 8 da tabela de veriﬁcação,
intentando evitar futuras manifestações a exemplo do
ocorrido nos autos SEI nº 0006778-52.2018.6.02.8000,
quando o Senhor Pregoeiro suscitou (0518825) a viabilidade
jurídica de o Pregoeiro solicitar amostra de produto, a ﬁm de
que o setor requisitante certiﬁcasse sua qualidade e
adequação à expectativa da aquisição.
Por conseguinte, a SEPAT esclareceu que, de
acordo com o item 8.4.7 do termo de referência (0526192), a
amostra só será exigida durante a gestão da ata, antes de
efetivar o pedido à empresa vencedora, ou seja, não há no
edital exigência de amostras durante o procedimento
licitatório (Despacho SEPAT 0585048).
Dessarte, uma vez diante do esclarecimento
citado, em complemento ao antedito parecer e na forma
prevista no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, esta
Assessoria Jurídica aprova, em face de sua regularidade
jurídica, a minuta de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando o Registro de Preços de material
permanente – mobiliário, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal
(0584147).
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 23/08/2019, às 10:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/08/2019, às 10:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585270 e o código CRC 6D305619.
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CONCLUSÃO

Maceió, 28 de agosto de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares
essenciais à deﬂagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justiﬁcativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando o registro de
preços de material permanente - mobiliário, nos termos da
minuta 0584147, aprovada pela Assessoria Jurídica desta DiretoriaGeral, por meio do Parecer AJ-DG nº 1741/2019 (0585270), em
complemento ao Parecer AJ-DG nº 1713/2019 (0584323).

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 28/08/2019, às 21:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0586491 e o código CRC FE222947.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0003031-60.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
: Autorização. Abertura. Fase Externa. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Material Permanente.

Decisão nº 2496 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor DiretorGeral, inserta no evento SEI 0586491.
AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase externa do certame
licitatório, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor
preço por item, objetivando o registro de preços para aquisição de
material permanente - mobiliário (60 estações de trabalho) de forma
a atender as demandas dos Cartórios Eleitorais, de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração e consoante o
Termo de Referência (0526192) constante nos presentes autos.
À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0584147, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria
Geral por meio do Parecer nº 1713 (0584323), complementado pelo
Parecer nº 1741 (0585270), e demais medidas cabíveis.
Desembargador Eleitoral ORLANDO ROCHA FILHO
No Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 30/08/2019, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0586902 e o código CRC FAEA0185.
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DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2019.

Sigam os autos à SLC, para cumprimento da
Decsião 2496, da Presidência (0586902).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/09/2019, às 00:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0589392 e o código CRC 5B9472A3.
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019
Processo nº 0003031-60.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: 24 de setembro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro
de Preços de material permanente – mobiliário, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, e, subsidiariamente, pela Lei
nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº
8.538, de 06/10/15, a Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, publicada na
Seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus
anexos.
LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
1 – DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material
permanente – mobiliário, conforme quantidades e especificações descritas
neste Edital e nos seus Anexos I e I-A.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do
referido ato.
2.2.
A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda
quantidade estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as
necessidades do TRE/AL, observando o quantitativo mínimo disposto nos
Anexos I e I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições.

Edital do PE nº 47/2019 (0590556)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
2.3.1.
O direito de preferência de que trata este item poderá ser
exercido pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, após realizada a licitação específica, constatar
que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após
negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida
licitação.
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
3.1.
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 45
(quarenta e cinco) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro.
3.2.
meses.

Os materiais devem possuir garantia mínima de 60 (sessenta)

3.3.
Durante o período de garantia, a contratada ou firma por ela
indicada, deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa
estabelecida nesta capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local
onde se encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas,
com a retirada e nova entrega, por sua conta.
3.3.1.

Prazos para manutenção corretiva:

3.3.1.1. Até 07 dias contados a partir da comunicação por escrito,
para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do defeito
apresentado;
3.3.1.2. Até 20 dias contados a partir da comunicação por escrito,
para solucionar os defeitos;
3.3.1.3. Até 35 dias contados a partir da comunicação por escrito, se
necessário substituir o bem.
4 – DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão quanto ao item 1 os interessados do
ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados
no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste
Edital e seus anexos.
4.1.1. Poderão participar deste pregão quanto ao item 2 exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que
atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste
Edital e seus anexos.
4.1.2. A divisão do objeto licitado em dois itens, deve-se ao fato de o
Comprasnet não permitir o cadastramento do benefício III (destinação de
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25% do quantitativo EXCLUSIVAMENTE para MICROEMPRESAS OU
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE), em conformidade com o disposto no art.
8º do Decreto nº 8.538/2015), quando a licitação for para registro de
preços.
4.1.3. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar no 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste
Edital.
4.3.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
4.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência,
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.3.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
4.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de
constituição;
4.3.4. estrangeiras que não funcionem no País;
4.3.5. 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).

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto
nº 5.450/2005).
5.2.
acima

O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
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Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º,
§6º, do Decreto nº 5.450/2005).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005).
6 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (art. 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, do
Decreto nº 5.450/2005).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do item ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir
da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a
data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico.
6.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do
Decreto nº 5.450/2005).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão
pública, observado o disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com os ANEXOS I e I-A
deste Edital.
6.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do

Edital do PE nº 47/2019 (0590556)

SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 235

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação.
6.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem
nas
especificações
exigidas,
ou
anexos
não
solicitados,
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao
fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1.
Entretanto, se da proposta constarem condições
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas não
serão consideradas para efeito de escalonamento de ofertas, mas
vincularão o proponente na execução contratual.
6.4.3.
Não pode constar da “descrição detalhada do objeto”
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ,
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada
nos termos do item 6.12.
6.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos modelo e marca do
material ofertado.
6.4.5.
Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade
ofertada de cada item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser
registrada” do item, em conformidade com o disposto nos ANEXOS I e
I-A deste Edital.
6.5.
As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas,
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (ANEXOS I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo
de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso,
pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520/2002, no
Decreto nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF,
se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser
encaminhado, também pelo sistema, 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.
7 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.1.1.
item.

Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada

8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
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8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1.
Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será
suspensa e terá reinício somente após comunicação aos licitantes
participantes, no endereço utilizado para divulgação desta licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente
dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será
encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar
condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8.9.
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem
classificado.
9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério de menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor unitário estimado pela Administração, sendo R$ 1.386,13 (mil,
trezentos e oitenta e seis reais e treze centavos), para ambos os itens, que
representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em
busca de preços inferiores.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das propostas de preços.
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9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo
à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
9.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF –
Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de
Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois)
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada
através de Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do
Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de
julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos à habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte (somente quanto ao Item 2).
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
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48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
10.4.
A
comprovação
da
regularidade
fiscal
das
licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a
regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado
da fase de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o
disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se
admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
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11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto
no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
11.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
11.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
11.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta
não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
11.2.
Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de
médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará
todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance
enviado, para o item, seja até 5% superior à oferta vencedora. Após este
procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os
itens terão desempate no lance.
11.3.
Para efeito do disposto no item 11.1., ocorrendo o empate, procederse-á da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito,
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
participante, prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5%
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(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para
o encaminhamento da oferta final do desempate.
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro
lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de
proposta e classificação final dos fornecedores participantes.
11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.
12 - DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP
12.1.
Conforme instituído pelo Decreto nº 8.538/2015, fica reservada uma
cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto,
para contratação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
12.1.1. Para garantir a efetividade do disposto no item 12.1, ante a
impossibilidade do Comprasnet de permitir a inclusão do benefício tipo III
quando a licitação for para registro de preço, houve a divisão do objeto
licitado em dois itens.
12.2.
Para a cota reservada para Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, a proposta comercial deverá ser apresentada separadamente.
12.3.
Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal,
será registrado para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é
expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o
mesmo item.
13 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
13.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
13.1.1.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável
pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de
até 24h (vinte e quatro horas).
13.1.2.
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será
definida e publicada nova data para realização do certame.
13.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por
meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas
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respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do
TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
14 – DOS RECURSOS.
14.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
14.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
14.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das
razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
14.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
14.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
15 – DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013, , alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.
16 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
16.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN
– Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal,
nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522/2002.
16.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
16.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo
Decreto nº 9.488/2018, serão convocados para assinar a ata de registro de
preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.1., podendo
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ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
16.3.1.
O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da convocação para assinatura do documento, em
conformidade com o previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/1993.
16.3.2. Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 16.3 será
elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº
9.488/2018.
16.4.
É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
16.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
16.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 16.3.1, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 16.12 deste edital, bem como às do art. 28 do
Decreto nº 5.450/2005.
16.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993.
16.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
16.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da
justificativa.
16.10.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará
fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às
penalidades cabíveis.
16.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12,
§3º do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.
16.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da
Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
16.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas
alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
16.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
16.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal,
mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções
contratuais e legais.
16.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros
nenhuma responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
16.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação
das mesmas.
16.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do
Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.
16.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem
16.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
16.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
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17 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
17.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às
suas próprias contratações; e
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s)
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a
presente Ata, conforme subitem 16.15 deste Edital.

17.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para
substituição dos bens;
c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, bem como efetuar os recebimentos provisórios e
definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
18 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
18.1.

São obrigações do detentor da Ata:
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às
condições firmadas na presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante)
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme
item 16.15 deste Edital.
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado:
a) Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas
exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Fornecer todo o mobiliário já montado;
c) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e
quaisquer dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis
serviços futuros;
d) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio
de mão de obra qualificada, utilizando material, peças e componentes
necessários, novos e de acordo com as recomendações dos fabricantes;
e) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão
de obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento e os
serviços;
f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na
entrega do material e na prestação dos serviços, incluindo as entregas
feitas por transportadora;
g) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de
acordo com a Nota de Empenho, para que sejam tomadas as medidas de
aceites e pagamentos.
h) Fornecer mobiliários que tenham sido fabricados de modo a terem
ergonomia, resistência e estabilidade, proporcionando segurança aos
usuários e aos equipamentos;
h.1) Os materiais empregados na fabricação dos mobiliários deverão
ser de alta qualidade e com acabamento impecável, sem falhas.
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i) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados
válidos para todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de
Empenho e Ordem de Fornecimento.
19 – DA PUBLICIDADE.
19.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado
no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art.
11, inciso II do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018,
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/1993.
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
20.1 – O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem
de Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de
expediente normal, de segunda a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo
(antiga via expressa), 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, sob agendamento através
do telefone (82) 3328-1947.
20.2.
O material será recebido por comissão de servidores designados
para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos
os itens constantes no edital de licitação e seus anexos, além dos seguintes:
a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a
correção da sua montagem;
b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da Empresa;
c) Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à Coordenadoria de Material e
Patrimônio para fins de registro e posterior pagamento.
20.3.
Os móveis deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso,
serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas
notas fiscais.
20.4.
Os móveis deverão ser entregues em perfeitas condições de uso,
conforme proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão.
20.5. O mobiliário será recebido:
a) Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;
b) Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade,
quantidade, marca e especificações exigidas.
20.6.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
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20.7.
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.
20.8. 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 21.
21 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
21.1. A 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.
21.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura
causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
21.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:
a) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do item(ns)
entregue(s) com atraso injustificado, limitada a incidência a 5 (cinco) dias de
atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a
não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este a multa constante na
alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia, sobre o valor do
item(ns) entregue(s) em desconformidade, caso o prazo de substituição
daquele(s) não seja cumprido, limitada a incidência a 5 (cinco) dias de atraso
injustificado. Após o 5º (quinto) dia será considerada inexecução parcial do
contrato;
c) 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor do(s) item(ns) não entregue,
em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o
atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a”,
bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido na alínea “b”;

Edital do PE nº 47/2019 (0590556)

SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 249

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução
total da obrigação assumida;
21.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato celebrado.
21.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado
judicialmente.
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
21.7. A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
21.10. Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
à licitante contratada.
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos.
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
21.12.1.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
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21.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
21.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
22 – DO PAGAMENTO.
22.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, em uma única parcela, após a
entrega do mobiliário e o recebimento definitivo da Nota Fiscal respectiva.
22.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22.4.
Por ocasião de cada pagamento, se fará as
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

retenções

e

22.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
22.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
23.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material
Permanente).
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23.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta
das dotações orçamentárias respectivas.
24 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA CONTRATAÇÃO.
24.1.
A fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual
competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato.
24.2.
Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o
Tribunal ou a terceiro, a contratação estará sujeita a mais ampla e irrestrita
fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e
a presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua
execução.
24.3.
Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligada à Coordenadoria
de Serviços Gerais, após comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as
chamadas relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral.
24.4.
À Comissão de Recebimento fica assegurado o direito de exigir o
cumprimento de todos os itens deste edital e seus anexos, da proposta da
empresa, além das seguintes:
a) Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da
empresa que comprometa a perfeita execução da contratação; que crie
obstáculos à fiscalização; que não corresponda às técnicas ou às
exigências disciplinares da Administração; ou aquele cujo comportamento
ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a execução da
contratação;
b) Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de
acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente
original e novo, assim considerados de primeiro uso;
c) Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para
que sejam efetuados testes de conformidade. Nestes testes, os produtos
poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções,
vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada no estado
em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus
para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da
entrega dos bens, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da solicitação,
por escrito, da comissão de recebimento.
25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
25.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar, no
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na
forma da legislação vigente.
25.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.
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25.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
25.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte
e quatro) horas.
25.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
25.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
25.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
25.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
25.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, TRE, Seção de Licitações e
Contratos/COMAP, 6º andar – Bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone:
(82) 2122-7764/7765.
25.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.
25.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
25.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
25.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no caso
de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
25.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações dos itens;
ANEXO II – Planilha preenchimento dos dados do Contrato (MODELO
SUGESTIVO); e
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ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
25.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, 05 de setembro de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – DO OBJETO
1.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo a
aquisição, através de ARP, de 60 estações de trabalho, sendo 45 (quarenta e
cinco) unidades para o Item 1 e 15 (quinze) unidades para o Item 2,
necessárias ao bom funcionamento dos cartórios eleitorais, conforme
especificações técnicas contidas no Anexo I-A, parte integrante e
complementar deste documento;
1.2 As quantidades descritas são estimativas máximas para
fornecimento durante 12 meses, com entregas em períodos alternados e
quantidades definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela
SEPAT;
1.3 Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra
mínima de 15 unidades.
2 – DA JUSTIFICATIVA
2.1 A solicitação se justifica pela necessidade de compor os
ambientes para funcionamento de diversos Cartórios Eleitorais. As aquisições
visam adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas
dos servidores lotados nos Cartórios Eleitorais, de modo a propiciar-lhes um
máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente;
2.2 Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como
objetivo principal de adquirir bens de excelente qualidade e que tenham sido
fabricados através de critérios de sustentabilidade.
3 – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
3.1 A aquisição do mobiliário, objeto deste Termo de
Referência, será regida conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538,
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, 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.
4 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
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4.1 Na proposta de preço deverá conter: discriminação
detalhada do produto, a dimensão exata do produto cotado, sem conter
medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total,
marca, código, 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;
4.2 Os móveis adquiridos deverão ser entregue devidamente
montados, no Almoxarifado deste TRE, razão pela qual os valores a serem
apostos na proposta de preços da empresa deverá prever a incidência de
qualquer despesa, tais como transporte, tributos, embalagens, serviços e
montagens em local próprio do fornecedor;
4.3 Será considerada vencedora uma ou mais empresas, cuja
proposta contenha o menor valor, por item, desde que atenda as exigências
contidas neste Termo de Referência, no seu Anexo Único e no Edital do
Pregão;
4.4 Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a
empresa deverá apresentar:
4.4.1 Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou
Parecer, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou por
Ergonomista certificado pela ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia
ou ainda por Profissional habilitado em medicina com especialidade em
segurança do trabalho, afirmando que os produtos ofertados estão de acordo
com a norma NR 17 (ergonomia - Ministério do Trabalho e do Emprego),
sendo que deverá vir acompanhado da ART do profissional assinante;
4.4.2 Declaração expressa, de que prestará garantia do
mobiliário gratuita nesta capital, por no mínimo 60 meses para todos os bens,
quanto aos reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que
acusarem defeito de fabricação e de funcionamento;
4.4.3 Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou
Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal
ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO ou pela ABNT,
comprovando que os produtos ofertados estão em conformidade com a
Norma ABNT NBR 13966:2008 – Móveis para Escritório – Mesas;
4.4.4 Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou
CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário que comprove a procedência
da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento;
4.4.5 Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos
e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha
apresentado proposta, para facilitar a visualização e identificação dos
mesmos;
4.4.6 Declaração, emitida pela empresa prestadora dos
serviços de manutenção corretiva no ramo de mobiliário, legalmente
estabelecida nesta capital, afirmando que prestará a devida assistência
técnica para os itens cotados, indicando na declaração seu CNPJ, Inscrição
Estadual, representante legal, endereço e telefone para contato.
5 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
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5.1 Prazo de entrega: até 45 dias corridos, contados a partir
da data de recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho. A
empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções
estabelecidas no Edital do Pregão;
5.1.1 Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional,
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL.
5.2 Assistência Técnica Corretiva: Durante o período de
garantia, a contratada ou firma por ela indicada, deverá prestar assistência
técnica em Maceió, por empresa estabelecida nesta capital. Caso não seja
possível efetuar o conserto no local onde se encontra o móvel, a contratada
recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a devida manutenção em local por ela
desejado, correndo todas as despesas, com a retirada e nova entrega, por
sua conta.
5.2.1 Prazos para manutenção corretiva:
5.2.1.1 Até 07 dias contados a partir da comunicação por
escrito, para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do
defeito apresentado;
5.2.1.2 Até 20 dias contados a partir da comunicação por
escrito, para solucionar os defeitos;
5.2.1.3 Até 35 dias contados a partir da comunicação por
escrito, se necessário substituir o bem.
6 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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:
6.1 – 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após
o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s)
objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante no item 6.4 sem prejuízo
da rescisão unilateral da avença;
6.2 – 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues
em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;
6.3 – 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso
de inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na
entrega do objeto por período superior ao previsto no item 6.1 bem como a
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido no item
6.2;
Empenho.

6.4 – 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de
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Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas
no art. 87 da Lei 8.666/1993
As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% do valor total do contrato celebrado.
7 – DO PAGAMENTO
7.1 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis,
em uma única parcela, por empresa, mediante crédito em conta-corrente,
após a entrega do mobiliário e aceite definitivo;
pagamento.
pagamento.

7.2 Eventuais
7.3 Em

penalidades

nenhuma

poderão

hipótese

ser

haverá

descontadas
antecipação

do
de

7.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
7.5 O pagamento será creditado em favor do fornecedor
através de ordem bancária em conta-corrente, indicada pelo fornecedor, após
aceitação dos bens licitados.
7.6 Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil
do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não
tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
apurado:

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim

I = (TX/100)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX = Percentual de Taxa Anual = 6%

CONTRATAÇÃO

8 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA
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8.1 A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de
Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do
período do contrato;
8.2 Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa
perante o Tribunal ou a terceiro, a contratação estará sujeita a ampla e
irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou
substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da
empresa na sua execução;
8.3 Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligadas à
COSEG, após comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as chamadas
relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral;
8.4 À Comissão de Recebimento fica assegurado o direito de
exigir o cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, da proposta
da empresa, além das seguintes:
8.4.1 Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos
móveis e a correção da sua montagem;
8.4.2 Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa;
8.4.3 Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à COMAP para fins de
registros e posterior pagamento.
8.4.5 Solicitar justificadamente a substituição de qualquer
empregado da empresa que comprometa a perfeita execução da
contratação; que crie obstáculos à fiscalização; que não corresponda às
técnicas ou às exigências disciplinares da Administração; ou aquele cujo
comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a
execução da contratação;
8.4.6 Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que
não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja
comprovadamente original e novo, assim considerados de primeiro uso;
8.4.7 Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega
dos itens, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os
produtos poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes,
secções, vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada no
estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer
ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da
entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito
da comissão de recebimento.
8.4.8 Os móveis constantes do presente Termo de Referência
deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso. Serão entregues
montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas notas fiscais;
8.4.9 A empresa deverá efetuar a entrega dos móveis em
perfeitas condições de uso, conforme a proposta apresentada, as
especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do horário
de expediente do Órgão;
8.4.10 O mobiliário será recebido:
8.4.10.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que
informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de
Patrimônio;
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8.4.10.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias
úteis, contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de
qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas.
9 – DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
9.1 Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando
rigorosamente os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no
Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços,
observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações
eventualmente solicitadas;
9.2 Fornecer todo o mobiliário já montado;
9.3 Orientar
seus
empregados,
considerando
as
peculiaridades do Órgão e quaisquer dados técnicos referentes ao local da
entrega e dos possíveis serviços futuros;
9.4 Fornecer assistência técnica, durante o período da
garantia, por meio de mão de obra qualificada, utilizando material, peças e
componentes necessários, novos e de acordo com as recomendações dos
fabricantes;
9.5 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos
materiais, mão de obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes,
impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o
fornecimento e os serviços;
9.6 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, incluindo as
entregas feitas por transportadora;
9.7 Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura,
discriminada de acordo com a Nota de Empenho, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos.
9.8 Os mobiliários deverão ser fabricados de modo a terem
ergonomia, resistência e estabilidade, proporcionando segurança aos
usuários e aos equipamentos;
9.9 Os materiais empregados na fabricação dos mobiliários
deverão ser de alta qualidade e com acabamento impecável, sem falhas.

ELEITORAL

10 – DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL

10.1 Proporcionar todas as facilidades para que a empresa
possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições do processo
de venda;
10.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues
em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo
para substituição dos bens;
10.3 Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar
e fiscalizar a entrega dos bens, bem como, efetuar os recebimentos
provisórios e definitivos;
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10.4 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
11 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
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:
11.1 que sejam observados os requisitos ambientais para a
obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor
impacto ambiental em relação aos seus similares;
11.2 que
os
bens
devam
ser,
preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume
possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima
proteção durante o transporte e o armazenamento.
NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR
Chefe de Seção Substituto
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS 1 E 2
(OS DOIS ITENS POSSUEM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES)
ESTAÇÕES DE TRABALHO, TAMPO ÚNICO NO FORMATO EM “L”, COR OVO

Dimensões

Tampo
único,
anatômico,
formato em
“L”

Painel
frontal

1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x
1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x 740
mm de altura (H).
Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira
de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob
pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as
faces com filme termo-prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo.
As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à
flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3
Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno
do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm
de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo
com as Normas ABNT. O acesso do cabeamento ao tampo é
feito por meio de 03 (três) passa-cabos ovalados em PVC
rígido, com diâmetro interno mínimo de 80 mm, com tampa
removível na cor preta, e abertura para passagem de cabos. A
fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de
parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas
confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do
tampo.
Painéis frontais estruturais e de privacidade, confeccionados
com chapas de partículas de madeira de média densidade
(MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas
com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com
18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem
densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática
kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2
de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR
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14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3
Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno
do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm
de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação
painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos
ocultos tipo minifix.

Estruturas
laterais

Metálicas, constituídas por chapas metálicas conformadas,
cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do
tampo. PATA fabricada em chapa de aço com espessura
mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520
x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna.
Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de
0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo
processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com
espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal,
proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre
PATA-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma
na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível
calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6.
Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja
função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de
forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em
chapa de aço com espessura mínima de 3 mm, estampada e
repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Todas as
partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento
por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C.
Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63
mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Estrutura de
sustentação
central

Formada por chapas metálicas dobradas em formato
pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo
desta forma duas arestas do pentágono em uma única face
redonda, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma
calha interna passagem para cabeamento, com tampa
removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas de
elétrica, telefonia e dados. Todas as partes metálicas deverão
ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada
em estufa a 200º C.
Acabamento com sapatas em PVC rígido, cuja função será
contornar eventuais desníveis de piso.
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Eletrocalhas

Confeccionadas com chapas metálicas dobradas, com
espessura mínima de 0,63 mm, fixadas á estrutura por meio
de parafusos máquina M6x12. A calha é dotada de portatomadas confeccionado com chapas metálicas dobradas, com
espessura mínima de 0,63 mm com orifícios para instalação
de 2 tomadas de força convencionais (redondas) e 2 para
plugs tipo RJ-45.
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ANEXO II
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

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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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019
Processo nº 0003031-60.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 47/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL,
neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto
Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de
Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,
residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela
empresa ................................., CNPJ …....................., sediada em …...................,
representada por..........................................., para eventual fornecimento dos
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A
do Pregão Eletrônico nº 47/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de
maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo
Decreto nº 9.488/2018, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns)
abaixo, na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 47/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2.
Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual
ao do vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 16.12
do edital do PE nº 47/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze)
meses, contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
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3.1.
O prazo de entrega é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar
do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, por e-mail ou
ofício, o que ocorrer primeiro.
4 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o
nome do detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais
registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações
assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins
de adequação às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação
da vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação
às suas próprias contratações; e
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s)
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de
utilizar a presente Ata, conforme subitem 17.15 do Edital do Pregão
Eletrônico TRE/AL nº 47/2019.

4.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir
suas obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo
com as obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para
substituição dos bens;
c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, bem como efetuar os recebimentos provisórios e
definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
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e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à
Contratada o contraditório e ampla defesa.
5 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às
condições firmadas na presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições
do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que
sejam compatíveis com o regime de Direito Público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item
16.15 do Edital do Pregão Eletrônico TRE/AL nº 47/2019.
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado:
a) Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente
os prazos, as especificações e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas
exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Fornecer todo o mobiliário já montado;
c) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e
quaisquer dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis
serviços futuros;
d)
Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por
meio de mão de obra qualificada, utilizando material, peças e
componentes necessários, novos e de acordo com as recomendações
dos fabricantes;
e) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão
de obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento e os
serviços;
f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na
entrega do material e na prestação dos serviços, incluindo as entregas
feitas por transportadora;
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g) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de
acordo com a Nota de Empenho, para que sejam tomadas as medidas de
aceites e pagamentos.
h) Fornecer mobiliários que tenham sido fabricados de modo a terem
ergonomia, resistência e estabilidade, proporcionando segurança aos
usuários e aos equipamentos;
h.1) Os materiais empregados na fabricação dos mobiliários deverão
ser de alta qualidade e com acabamento impecável, sem falhas.
i) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados
válidos para todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de
Empenho e Ordem de Fornecimento.
6 – DO RECEBIMENTO.
6.1. O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem
de Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de
expediente normal, de segunda a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo
(antiga via expressa), 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, sob agendamento através
do telefone (82) 3328-1947.
6.2.
O material será recebido por comissão de servidores designados
para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos
os itens constantes no edital de licitação e seus anexos, além dos seguintes:
a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a
correção da sua montagem;
b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da Empresa;
c) Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à Coordenadoria de Material e
Patrimônio para fins de registro e posterior pagamento.
6.3.
Os móveis deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso,
serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas
notas fiscais.
6.4.
Os móveis deverão ser entregues em perfeitas condições de uso,
conforme proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão.
6.5.

O mobiliário será recebido:

a) Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;
b) Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade,
quantidade, marca e especificações exigidas.
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6.6.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

6.7.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
6.8. 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 7.
7 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
7.1. A detentora da ata 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.
7.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura
causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
7.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:
a) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do item(ns)
entregue(s) com atraso injustificado, limitada a incidência a 5 (cinco) dias de
atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a
não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este a multa constante na
alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia, sobre o valor do
item(ns) entregue(s) em desconformidade, caso o prazo de substituição
daquele(s) não seja cumprido, limitada a incidência a 5 (cinco) dias de atraso
injustificado. Após o 5º (quinto) dia será considerada inexecução parcial do
contrato;
c) 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor do(s) item(ns) não entregue,
em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o
atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a”,
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bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido na alínea “b”;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução
total da obrigação assumida;
7.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato celebrado.
7.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado
judicialmente.
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
7.7. A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.
7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
7.10. Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
à licitante contratada.
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos.
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
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7.12.1.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
8 – DO PAGAMENTO.
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, em uma única parcela, após a entrega do
mobiliário e o recebimento definitivo da Nota Fiscal respectiva.
8.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4.
Por ocasião de cada pagamento, se fará as
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

retenções

e

8.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
8.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS
9.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da
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Lei nº 8.666, de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº
7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.
10 – DA PUBLICAÇÃO
10.1.

O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO
11.1.
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente
instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que, após lido e achado
conforme, segue assinado pelas partes.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa

Representante da empresa
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EDITAL Nº 52 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019

Processo nº 0003031-60.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: 24 de setembro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
– TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar
possa,
que
realizará
licitação
na
modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material
permanente – mobiliário, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração deste Tribunal.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, e, subsidiariamente, pela Lei
nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº
8.538, de 06/10/15, a Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, publicada na
Seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus
anexos.
LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR
CENTO) PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
1 – DO OBJETO.
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1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material
permanente – mobiliário, conforme quantidades e especiﬁcações descritas
neste Edital e nos seus Anexos I e I-A.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do
referido ato.
2.2.
A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda
quantidade estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as
necessidades do TRE/AL, observando o quantitativo mínimo disposto nos
Anexos I e I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação
especíﬁca para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições.
2.3.1.
O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido
pelo beneﬁciário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
após realizada a licitação especíﬁca, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em
baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em
referida licitação.
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
3.1.
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 45 (quarenta
e cinco) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro.
3.2.
meses .

Os materiais devem possuir garantia mínima de 60 (sessenta)

3 .3 .
Durante o período de garantia, a contratada ou ﬁrma por ela
indicada, deverá prestar assistência técnica em Maceió, por empresa
estabelecida nesta capital. Caso não seja possível efetuar o conserto no local
onde se encontra o móvel, a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas,
com a retirada e nova entrega, por sua conta.
3.3.1.

Prazos para manutenção corretiva:
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3.3.1.1. Até 07 dias contados a partir da comunicação por escrito, para
comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do defeito
apresentado;
3.3.1.2. Até 20 dias contados a partir da comunicação por escrito, para
solucionar os defeitos;
3.3.1.3. Até 35 dias contados a partir da comunicação por escrito, se
necessário substituir o bem.
4 – DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão quanto ao item 1 os interessados
do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores - SICAF,
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais
exigências deste Edital e seus anexos.
4.1.1. Poderão participar deste pregão quanto ao item 2 exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam
à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
4.1.2. A divisão do objeto licitado em dois itens, deve-se ao fato de o
Comprasnet não permitir o cadastramento do benefício III (destinação de 25%
do quantitativo EXCLUSIVAMENTE para MICROEMPRESAS OU EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE), em conformidade com o disposto no art. 8º do
Decreto nº 8.538/2015), quando a licitação for para registro de preços.
4.1.3. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar n o 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação
e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

4.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
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4.3.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição;
4.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.3.4. estrangeiras que não funcionem no País;
4.3.5. 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).
5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto
nº 5.450/2005).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores - SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art.
3º, §6º, do Decreto nº 5.450/2005).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº
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5.450/2005).
6 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como ﬁrmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (art. 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, do
Decreto nº 5.450/2005).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do item ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir
da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até
a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico.
6.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:

1.

prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 6.7 do edital; e

2.

descrição de cada item ofertado, de acordo com os ANEXOS I e I-A deste
Edital.

6.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especiﬁcações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a descrição complementar não contrarie as especiﬁcações constantes no
edital, sob pena de desclassificação.
6.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especiﬁcações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1.
Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
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efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
6.4.3.
Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer
tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo,
ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos
termos do item 6.12.
6.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos modelo e marca do
material ofertado.
6.4.5.
Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada
de cada item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada”
do item, em conformidade com o disposto nos ANEXOS I e I-A deste
Edital.
6.5.
As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas,
em campo próprio do sistema Comprasnet , no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat , pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas
que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido
serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (ANEXOS I e I-A) e as descrições constantes no
Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições
constantes neste edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
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6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520/2002, no
Decreto nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance ﬁnal da licitante vencedora e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, 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.
7 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1.
A desclassiﬁcação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classiﬁcadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classiﬁcação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.1.1.
item.

Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada
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8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1.
Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação desta licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, ﬁndo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
8 .8 .
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 .9 .
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem
classificado.
9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.

O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
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critério de menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço
obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor unitário estimado pela Administração, sendo R$ 1.386,13
(mil, trezentos e oitenta e seis reais e treze centavos), para ambos os
itens, que representa uma média das várias propostas coletadas no mercado
e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das propostas de preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, veriﬁcando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classiﬁcação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
9.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A habilitação do licitante vencedor será veriﬁcada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualiﬁcação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line ” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se
tratar de aquisição.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
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conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo especíﬁco do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. do edital:
c . 1 ) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c .4 ) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte (somente quanto ao Item 2).
10.2.
No momento em que forem veriﬁcados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá veriﬁcar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat ”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. 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.
1 0 . 4 .
A comprovação da regularidade ﬁscal das licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
ﬁscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização
da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização ﬁscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
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10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização ﬁscal de que tratam os subitens
10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto
nos subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item
10.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para ﬁns de habilitação, a veriﬁcação pelo TRE/AL nos sítios oﬁciais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
11.1.1.
Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
11.1.2.
O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
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11.1.3.
Para identiﬁcação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identiﬁcará, em coluna
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não
seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
11.2.
Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de
médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará
todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance
enviado, para o item, seja até 5% superior à oferta vencedora. Após este
procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat , informando quais os
itens terão desempate no lance.
1 1 .3 .
Para efeito do disposto no item 11.1., ocorrendo o empate,
proceder-se-á da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classiﬁcada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para
viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais
características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e
fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por meio do c hat ,
convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra
em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classiﬁcada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema
convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classiﬁcação dos fornecedores para ﬁns de aceitação. Não havendo êxito, ou
não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante,
prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identiﬁcadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco
por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, deﬁnindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classiﬁcado em primeiro lugar,
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta
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e classificação final dos fornecedores participantes.
11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.
12 - DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP
12.1.
Conforme instituído pelo Decreto nº 8.538/2015, ﬁca reservada uma
cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do
objeto, para contratação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte.
12.1.1 . Para garantir a efetividade do disposto no item 12.1, ante a
impossibilidade do Comprasnet de permitir a inclusão do benefício tipo III
quando a licitação for para registro de preço, houve a divisão do objeto
licitado em dois itens.
12.2.
Para a cota reservada para Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, a proposta comercial deverá ser apresentada
separadamente.
12.3.
Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal,
será registrado para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é
expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o
mesmo item.
13 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
13.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data ﬁxada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@treal.jus.br.
13.1.1.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte
e quatro horas).
13.1.2.
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será deﬁnida e
publicada nova data para realização do certame.
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13.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, até 03 (três) dias
úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail:
slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes
a
este
Pregão,
no site
do
TRE/AL: www.tre-al.jus.br
e
no site
www.comprasnet.gov.br.
14 – DOS RECURSOS.
14.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestála ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
14.2.
O Pregoeiro informará, via chat , o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
14.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso,
o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para
o registro das razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais
poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio
eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à
autoridade competente.
1 4 .4 .
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
14.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
15 – DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.
Os preços ofertados serão ﬁxos e irreajustáveis. No entanto, os
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013, , alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.
16 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.
16.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
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16.1.1.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522/2002.
16.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
16.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classiﬁcados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo
Decreto nº 9.488/2018, serão convocados para assinar a ata de registro de
preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.1.,
podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo
fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
16.3.1.
O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da convocação para assinatura do documento, em conformidade
com o previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/1993.
16.3.2. Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 16.3 será
elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como previsto
no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.
16.4.
É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
16.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
16.6.
A recusa injustiﬁcada de fornecedor classiﬁcado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 16.3.1, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 16.12 deste edital, bem como às do art. 28 do
Decreto nº 5.450/2005.
16.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993.
16.8.

Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
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poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
16.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justiﬁcada, o que será
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da
justificativa.
16.10.
Caso a justiﬁcativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega
continuará ﬂuindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o
licitante às penalidades cabíveis.
16.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art.
12, §3º do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.
16.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
16.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas
“a”, “b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
16.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
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16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal,
mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções
contratuais e legais.
16.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros
nenhuma responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
16.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação,
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da
solicitação das mesmas.
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do
Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.
16.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem
16.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
16.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
17 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
17.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especiﬁcações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas
todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação, bem
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para ﬁns de
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adequação às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e ﬁscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações; e
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classiﬁcação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s)
da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme subitem 16.15 deste Edital.
17.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, ﬁxando prazo para substituição dos
bens;
c ) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e ﬁscalizar a
entrega dos bens, bem como efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
18 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
18.1.

São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deﬁciências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições ﬁrmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições ﬁrmadas a partir da data da
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publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notiﬁcação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de
material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha
a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15 deste
Edital.
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado:
a) Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente os
prazos, as especiﬁcações e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Fornecer todo o mobiliário já montado;
3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de
acordo com a Nota de Empenho, para que sejam tomadas as medidas de
aceites e pagamentos.

h) Fornecer mobiliários que tenham sido fabricados de modo a terem
ergonomia, resistência e estabilidade, proporcionando segurança aos usuários
e aos equipamentos;
h.1) Os materiais empregados na fabricação dos mobiliários deverão ser de
alta qualidade e com acabamento impecável, sem falhas.
i)
Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail)
para
o
recebimento
de
expedientes/notiﬁcações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados
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válidos para todos os ﬁns, inclusive para encaminhamento de Nota de
Empenho e Ordem de Fornecimento.
19 – DA PUBLICIDADE.
19.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado
no Portal de Compras do Governo federal e ﬁcará disponibilizado durante a
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art.
11, inciso II do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018,
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/1993.
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
20.1 – O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem
de Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de
expediente normal, de segunda a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo
(antiga via expressa), 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, sob agendamento através
do telefone (82) 3328-1947.
20.2.
O material será recebido por comissão de servidores designados
para tal ﬁm, ﬁcando-lhes assegurado o direito de exigir o cumprimento de
todos os itens constantes no edital de licitação e seus anexos, além dos
seguintes:
a) Conferir as especiﬁcações, quantidade e qualidade dos móveis e a correção
da sua montagem;
b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da Empresa;
c) Encaminhar a Nota Fiscal-Fatura à Coordenadoria de Material e Patrimônio
para fins de registro e posterior pagamento.
20.3.
Os móveis deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso,
serão entregues montados, sem ônus de frete e acompanhados das
respectivas notas fiscais.
20.4.
Os móveis deverão ser entregues em perfeitas condições de uso,
conforme proposta apresentada, as especiﬁcações técnicas e os níveis de
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão.
20.5. O mobiliário será recebido:
a) Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de
até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;
b) Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da
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comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade,
quantidade, marca e especificações exigidas.
20.6.
Os recebimentos provisório e deﬁnitivo se darão mediante
formulário próprio.
20.7.
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.
20.8. 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 21.
21 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
21.1. A 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.
21.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ﬁcará sujeita às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura
causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
21.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ﬁcará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:
a) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do item(ns)
entregue(s) com atraso injustiﬁcado, limitada a incidência a 5 (cinco) dias de
atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a
não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este a multa constante na alínea
“d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
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b) 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia, sobre o valor do
item(ns) entregue(s) em desconformidade, caso o prazo de substituição
daquele(s) não seja cumprido, limitada a incidência a 5 (cinco) dias de atraso
injustiﬁcado. Após o 5º (quinto) dia será considerada inexecução parcial do
contrato;
c) 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor do(s) item(ns) não entregue, em
caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso
na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a”, bem
como, a extrapolação do prazo máximo de atraso injustiﬁcado estabelecido na
alínea “b”;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total
da obrigação assumida;
21.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite
de 10% (dez por cento) do valor total do contrato celebrado.
21.4.2.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado
judicialmente.
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
21.7. A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar
justiﬁcativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação,
nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.
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21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
21.10. Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à licitante contratada.
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos.
21.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha
que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o
faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
21.12.1.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
21.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
21.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
22 – DO PAGAMENTO.
22.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, em uma única parcela, após a
entrega do mobiliário e o recebimento definitivo da Nota Fiscal respectiva.
22.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22.4.
Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
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22.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota ﬁscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
22.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
365

I = 0,0001644

I= (6/100)
365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
23.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e
Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52
(Equipamentos e Material Permanente).
23.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
24 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA CONTRATAÇÃO.
2 4 .1 .
A ﬁscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual
competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato.
24.2.
Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o
Tribunal ou a terceiro, a contratação estará sujeita a mais ampla e irrestrita
ﬁscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e
a presença da ﬁscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na
sua execução.
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24.3.
Caberá a Seção de Manutenção e Reparos, ligada à Coordenadoria
de Serviços Gerais, após comunicação da Seção de Patrimônio, efetuar as
chamadas relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral.
24.4.
À Comissão de Recebimento ﬁca assegurado o direito de exigir o
cumprimento de todos os itens deste edital e seus anexos, da proposta da
empresa, além das seguintes:
a) Solicitar justiﬁcadamente a substituição de qualquer empregado da
empresa que comprometa a perfeita execução da contratação; que crie
obstáculos à ﬁscalização; que não corresponda às técnicas ou às exigências
disciplinares da Administração; ou aquele cujo comportamento ou capacidade
técnica a fiscalização julgue impróprio para a execução da contratação;
b) Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de
acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e
novo, assim considerados de primeiro uso;
c) Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, para
que sejam efetuados testes de conformidade. Nestes testes, os produtos
poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções,
vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada no estado em
que se encontrem ao ﬁnal da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o
contratante. A amostra deverá ser fornecida, no mesmo local da entrega
dos bens, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da solicitação, por
escrito, da comissão de recebimento.
25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
25.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar,
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na
forma da legislação vigente.
25.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
25.3.
As proponentes serão responsáveis pela ﬁdelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
25.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
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será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
25.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no TRE/AL.
25.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia para
fins de habilitação e classificação.
25.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
25.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
25.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, TRE, Seção de Licitações e
Contratos/COMAP, 6º andar – Bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone:
(82) 2122-7764/7765.
25.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília,
Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
25.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
25.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
25.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especiﬁcado no item 25.9, no
caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
25.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
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ANEXO I-A – Especificações dos itens;
ANEXO II – Planilha preenchimento dos dados do Contrato (MODELO
SUGESTIVO); e
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, 05 de setembro de 2019.

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Em 05 de setembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 10/09/2019, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0590557 e o código CRC 72BCDC69.
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Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação
Pedido de Cotação
Eventos
Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 09/09/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta
Sub-rogação
mesma data.
Apoio
SairResumo do Aviso de Licitação
Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL
Modalidade de Licitação
Pregão

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00047/2019
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Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

00032/2019
Validade da
Ata SRP
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Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Não

2

Nº da IRP

Equalização de ICMS

Internacional

12
mes(es)

Objeto
Registro de Preços de 60 estações de trabalho necessárias ao bom funcionamento dos cartórios eleitorais.
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Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

09/09/2019
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Data/Hora da Abertura da
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às 08:00

às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011
Gestão
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Empenho

00001

2019
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Nº da UASG
UASG
Sair
70011

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

* Ano da Licitação
/

00047

2019

Modalidade de Licitação
Pregão
Concorrência
Tomada de Preços
Convite
Concurso

Pesquisar

70011

UASG de Atuação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação

UASG
Origem

05/09/2019 15:37:18

Pesquisar Licitação

Situação da Licitação
Revogada
Anulada
Suspensa

Característica da Licitação
Tradicional
Registro de Preço (SRP)

Limpar

Modalidade de
Licitação
Pregão Eletrônico

Nº da
Licitação
00047/2019

Característica
Registro de Preço
(SRP)

Objeto
Registro de Preços de 60 estações de trabalho
necessárias ao bom funcionamento dos cartórios
eleitor...

Situação Atual
da Licitação

Ação

Licitação A
Publicar

Visualizar

Um registro encontrado.

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00047/2019

UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº do Processo

Tipo de Licitação

0003031-60.2019

Menor Preço

Quantidade Informada de
Itens

Itens Incluídos

2

05/09/2019 15:37:40

Visualizar Licitação

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

Nº da IRP
00032/2019
Validade da Ata SRP

Equalização de ICMS
Itens Cancelados

2

12 mes(es)

Internacional

0

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada
ME/SGD

Sim

Não

Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas
Obras ou Serviços de Engenharia
Objeto
Registro de Preços de 60 estações de trabalho necessárias ao bom funcionamento dos cartórios eleitorais.

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
031.432.604-91

Nome

Função

ORLANDO ROCHA FILHO

Presidente em Exercício do Tre/al - Ordenador de De

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

09/09/2019
CPF do Responsável

Nome

Função

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

012.995.344-06

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG

Gestão
70011

Empenho
00001

2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital

Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 09/09/2019

Das 08:00 às 17:00 e das

às

Endereço
Logradouro

Bairro

Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Farol

Município/UF

DDD

Telefone

Ramal

27855 - Maceió/AL

82

21227764

7765

Fax

Entrega da Proposta
A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br
Abertura da Licitação
Em 24/09/2019

às 14:00

no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Informações Adicionais do Aviso de Licitação
Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação
05/09/2019

CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação

às 15:36

954.470.834-00

Histórico de Matérias

Id Transação

Id
Matéria

0700110500047201900001 11998352

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

05/09/2019
15:36

95447083400

09/09/2019

Em
Editoração

05/09/2019
15:36

Sim

Visualizar

Edital / Relação de Itens

Grupos

Itens

Nova Pesquisa de Licitações

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0590561)

SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 303
05/09/2019 15:43

SIASGnet-DC - Itens da Licitação

1 of 1

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitaca...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00047/2019
Quantidade Informada de
Itens

UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Itens Incluídos

2

05/09/2019 15:37:57

Itens da Licitação

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

Itens Cancelados
2

0

Nº da IRP
00032/2019

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Não

Filtro
Nº do Item

Itens Vinculados ao
Grupo

Descrição do Item

Todos

Critério de Julgamento

Tipo de Benefício

Todos

Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010
Utiliza Margem de Preferência
Itens Inconsistentes
Itens Cancelados

Pesquisar

Nº
do
Item

Tipo
de
Item
(*)

1

M

M

2

Limpar

Situação
do Item na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Margem de
Preferência
(%)

Grupo

Consistente?

Ação

150057 Estação
trabalho

-

45

Unidade

Menor Preço

-

Não

-

-

Sim

Visualizar

150057 Estação
trabalho

-

15

Unidade

Menor Preço

Tipo I

Não

-

-

Sim

Visualizar

Item

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.
(*) M - Material

S - Serviço

Licitação

Edital / Relação de Itens

Grupos
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00047/2019
Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Não

05/09/2019 15:38:17

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

Nº da IRP
00032/2019

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

1

Material

150057 - Estação trabalho

Descrição Detalhada
Estação de trabalho - dimensões: 1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x 1350 a 1400 mm largura
(L) x 600 mm profundidade
(P) x 740 mm de altura (H).
Item Sustentável
Quantidade Total do Item
45

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Unidade

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Sem Benefício

Não Agrupado

Valor Unitário Estimado (R$)
1.386,1300

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Diferença Mínima entre Lances (%)

Utilizar Margem de Preferência

Permitir Adesões

Locais de Entrega

UASG

Tipo

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Item Anterior

Licitação

Gerenciadora

Ir para o Item: 1

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0590561)

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

45

Próximo Item
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00047/2019
Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Não

05/09/2019 15:38:36

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

Nº da IRP
00032/2019

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

2

Material

150057 - Estação trabalho

Descrição Detalhada
Estação trabalho - dimensões: 1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x 1350 a 1400 mm largura (L)
x 600 mm profundidade (P) x
740 mm de altura (H).
Item Sustentável
Quantidade Total do Item
15

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Unidade

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

Não Agrupado

Valor Unitário Estimado (R$)
1.386,1300

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Diferença Mínima entre Lances (%)

Utilizar Margem de Preferência

Permitir Adesões

Locais de Entrega

UASG

Tipo

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Item Anterior

Licitação

Gerenciadora

Ir para o Item: 2

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0590561)

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

15

Próximo Item

Nova Pesquisa de Licitações
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CIDADES

BARTPAPO
com GERALDO CÂMARA
A Comunicação Pan-americana
está em Belém do Pará

A

qui estamos, em nome do TCE-AL, participando do
42o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Um ciclo de debates e de oportunidades de
relacionamento sobretudo com o mundo latino-americano
de onde se buscam exemplos para o grande tema que é
o colóquio pan-amazônico.
Assistimos a uma palestra, mesa, onde estavam e
falavam representantes de vários países como Colômbia,
México, Chile defendendo um papel da comunicação,
na verdade inexistente e utópica como a realização de
todas as soluções para problemas que não são comuns

por mais que insistam em os tratar de maneira
comum entre países.
Um dos exemplos citados para a busca
da democracia foi o caso Colômbia que deixou
de ser um país eminentemente nas mãos do
tráfico para se mostrar com um novo papel.
Mas aí ao ser indagado sobre o papel da
comunicação no contexto da reforma não foi
capaz de responder. No caso do Brasil nos citaram como um país radicalizado entre direita
e esquerda e sem uma comunicação independente, uma vez que estaríamos todos à mercê
das duas vertentes.
O espanhol, a pretexto de dizer que
precisamos de um novo jornalismo achou por
bem colocar que, sobretudo na América do
Sul, a falta de independência do jornalismo
sujeito aos métodos capitalistas não contribui
para os avanços independentes esperados.
Em contra-partida foi quando citou as possibilidades cooperativistas desenvolvidas na Espanha e acrescentou como exemplo o jornalismo

MACEIÓ - ALAGOAS
SEXTA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 2019

feito pelo jornal digital El Confidencial.
Apesar dos esforços da organização do Congresso realizado na sede
da Universidade do Pará pecou pela
organização, pela informação, o que é
um absurdo, não oferecendo de maneira
clara os locais e horários da palestra.
Mas, no entanto, há muito precisávamos
também de uma noção de mundo no
nosso mundo da comunicação, o que, de
certo modo está sendo alcançado.

ALERTAS DO DIA
* No 42º Congresso Brasileiro de
Ciências da Comunicação em Belém do
Pará, onde estamos Valtenor Leôncio
e este colunista, tivemos uma bela surpresa com a participação em pergunta
da professora da Ufal, Magnólia Rejane
Santos.
* A palestra era do professor espanhol

Ramon Salaverria que falava sobre
cooperativismo no jornalismo o que
fez com que a professora citasse os
problemas atuais com a OAM e as
soluções cooperativistas da Jorgraf e
deste jornal.
* Hoje, às 10 horas, no auditório do
Ministério Público está sendo lançado o Projeto “Idoso Cidadão: a voz
da experiência”. Todos ligados neste
assunto que tem uma valiosa defensora na figura da promotora Marluce
Falcão, Coordenadora do Núcleo de
Defesa do Direitos Humanos”. Em
nome dos idosos deste estado, “muito
obrigado”.

PARE PRA PENSAR
O amor oscila a cada minuto e como
relógio antigo precisa sempre dar
corda.

Comitê quer
acelerar abertura
de novos negócios

AGÊNCIA ALAGOAS

Fempe propõe parceria na elaboração de políticas públicas
que apresentem resultados para empresários alagoanos

O

Comitê de Competitividade do Fórum
Estadual das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Fempe)
realizou, na quarta-feira
(4), a primeira reunião ordinária entre os membros,
com o objetivo de discutir a
desburocratização na abertura, encerramento e renovação de novos negócios e
potencialidades no cenário
de empreendedorismo no
estado. O encontro aconteceu na sede da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur),
localizada no bairro do Jaraguá.
Retomado pela Sedetur
em 2017, o Fórum propõe a
parceria com diversos atores do segmento econômico
na elaboração de políticas
públicas eficientes, e que
apresentem resultados expressivos para as demandas dos empresários alagoanos.

“O comitê retoma as atividades para acelerar o processo de abertura dos novos
negócios. Precisamos alinhar os serviços disponíveis
e aumentar o apoio do poder público e privado, dialogando com o empreendedor
para oferecer funções que
sejam, de fato, facilitadoras”, afirmou a superintendente de Desenvolvimento
Regional e Setorial da Sedetur, Gisele Mascarenhas.
Na ocasião, a secretária
executiva de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Sedetur, Olívia Tenório, destacou a importância
da Rede Nacional para a
Simplificação do Registro e
da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim).
“Alagoas já foi considerado o melhor estado do país
em relação à qualidade do
ambiente para desenvolvimento da Redesim. A plataforma concentra os serviços
de órgãos públicos, buscan-

O comitê retoma as
atividades para acelerar o processo de
abertura dos novos
negócios. Precisamos
alinhar os serviços disponíveis e aumentar o
apoio do poder público
e privado, dialogando
com o empreendedor
para oferecer funções
que sejam, de fato,
facilitadoras”
GISELE MASCARENHAS
Superintendente de Desenvolvimento
Regional e Setorial da Sedetur

Primeira reunião ordinária dos membros do Comitê de Competitividade aconteceu na sede da Sedetur
do facilitar a abertura de
novos negócios. Nesse sentido, simplificar a burocracia e inserir novas funções
na plataforma é um grande
incentivo para o empreende-

dorismo”, destacou
O encontro contou, ainda,
com a presença dos representantes da Junta Comercial de Alagoas (Juceal), do
Movimento Alagoas Compe-

nador
uasg6

biliar

verao
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titiva (MAC), Secretaria da
Fazenda (Sefaz), Secretaria
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas (Semarh) e o Instituto do Meio
Ambiente de Alagoas (IMA).
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SECRETARIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2019

AVISO DE PENALIDADE
Aplicar em desfavor da empresa PRONTO EVENTOS TECNOLOGIA E
INTEGRACAO EIRELI, CNPJ nº 12.685.506/0001-60, a penalidade de impedimento de licitar
e contratar com a União pelo prazo de 1 (um) mês, por ter ensejado o retardamento da
execução do Pregão Eletrônico nº 87/2018 (ofertar menor preço na fase de lances ciente
de não cumprir as condições de habilitação), com fundamento no subitem 23.1.2.1.1 do
referido Edital e nos artigos 7º da Lei 10.520/2002 e 28 do Decreto nº 5.450/2005. A
referida penalidade foi registrada no SICAF em 05/09/2019 e terá como termo final a data
de 05/10/2019.

Processo SEI nº 0038762-92.2018.4.03.8000
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em
Segurança da Informação (SI), para ferramentas de segurança das estações de trabalho e
servidores de rede, abrangendo atualização, manutenção, suporte e administração.
Obtenção do edital: a partir de 10/09/2019, às 14h00, no endereço eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1074/3/5, das 11h00 às
19h00. Recebimento das propostas: até 24/09/2019, às 11h30, no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 24/09/2019, às 11h30.

SILVIO A. M. STARLING
Diretor-Geral do Superior Tribunal Militar

São Paulo, 6 de setembro de 2019.
LUIZ FERNANDO FERNANDES VIEIRA
Pregoeiro Substituto

AUDITORIA DA 6ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EDITAL DE INTIMAÇÃO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

A Dra. Sheyla Costa Bastos Dias, MM Juíza Federal Substituta da Auditoria da 6ª
CJM, na forma da lei etc.
Faz saber a todos quanto o presente Edital de Intimação, com prazo de 15
(quinze) dias, aplicando-se, por analogia, o disposto nos Arts. 287, letra "c", c/c 277, inciso
V, letra "c", ambos do CPPM, virem ou dele conhecimento tiverem, uma vez que realizadas
várias tentativas pelo Oficial de Justiça em diversos endereços, o denunciado não foi
encontrado em nenhum daqueles que constam nos autos; que foi indiciado no IPM nº
0000019-71.2016.7.06.0006, o Sr. BRUNO SOUZA SANTANA, brasileiro, filho de Nailson
Dantas de Santana e Josefa Pereira de Souza Irma, nascido em 16/03/1996, natural de
Lagarto/SE, com último endereço Rua José do Nascimento, nº 29, ou Rua José Dantas do
Nascimento nº 29, Centro, Lagarto-SE CEP 4940000, e/ou Rua Arauá, nº 57 casa 3 Bairro
Centro - Aracaju-SE - CEP 49010-330. Em 5/7/2016 o MPM ofereceu denúncia contra o
indiciado como incurso no art. 240 do CPM, tendo sido recebida por este Juízo. O acusado
foi citado pelo Oficial de Justiça em 27/01/2017. Diante do exposto, INTIMA e CHAMA o Sr.
BRUNO SOUZA SANTANA a apresentar rol de testemunhas (art. 417 do CPPM), que
deverão ser apresentadas independentemente de intimação, e para comparecer neste
Juízo, sito à Av. Luiz Viana Filho, nº 1.600, SMUS, Paralela, Salvador/BA, no dia 01/10/2019,
às 15 horas, para a audiência de inquirição de testemunhas arroladas pelo acusado e
audiência de interrogatório. A Defensoria Pública da União será intimada para comparecer
à Audiência. E para que chegue ao conhecimento de todos e do referido indiciado, mandou
passar o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado no Diário de
Justiça. Este Edital passa a vigorar a partir da data de sua publicação. Eu, Dagmar Oliveira Azevedo,
Técnica Judiciária, o digitei. Eu, Milton Sérgio Trindade de Souza, Diretor de Secretaria, o conferi e
subscrevo. Ass: Dra. Sheyla Costa Bastos Dias - Juíza Federal Substituta.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
P.A.: 0007205-26.2019.4.04.8000. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA:
Ephistheme Pesquisa e Planejamento em Educação Ltda. OBJETO: Ministrar 50 horas de
palestras no Programa de Desenvolvimento Gerencial no período 2019/2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, inciso II c/c artigo 13, inciso II da Lei 8.666/1993. PREÇO
TOTAL: R$ 25.268,00 (vinte e cinco mil e duzentos e sessenta e oito reais).
RECONHECIMENTO: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo e RATIFICAÇÃO:
Gaspar Paines Filho, Diretor Geral. DATA: 05.09.2019.

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo do TRF da 4ª Região 0006024-87.2019.
Ata de Registro de Preços nº 32/2019. OBJETO: Registro de preços de Gás
Liquefeito de Petróleo - GLP. PE: 34/2019. Fornecedor: EICHELT E EICHELT LTDA. Preço
unitário Item 01: R$ 295,00. VIGÊNCIA: 04.09.2019 a 04.09.2020. FUNDAMENTO LEGAL:
Leis nºs 8.666/93, 10.520/02 e Decreto 7.892/2013. SIGNATÁRIOS: Márcio Bernardes
Jardim, Diretor Administrativo e Elton Vianei Eichelt, Fornecedor.
MÁRCIO BERNARDES JARDIM
Diretor Administrativo

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SHEYLA COSTA BASTOS DIAS

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
EXTRATO DE ADITAMENTO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Max Segurança Máxima Ltda.; Objeto do 6º Termo
Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses;
adequar o percentual referente ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT) das planilhas de
formação de preços, constantes do subitem 4.1.1 do item 4.1 da Cláusula Quarta,
contemplando a 4ª repactuação de preços; Fundamento Legal: Art. 55, III c/c art. 57, II de
Lei 8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.6013;
Elemento de Despesa: 3.3.90.37.03; Data da assinatura: 03/09/2019; Proc. n.º TRF2-EOF2014/00464; Contrato n.º 060/2015.

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 10/2019. Órgão Gerenciador: TRF5ªR. Órgão
Participante: JF de 1ªInstância em PE e JF de 1ªInstância em RN. Fornecedor: TRUST
CONTROL-SEGURANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ:11.061.153/0001-65.
Objeto:Renovação de licenciamento e garantia das soluções de segurança, para o
TRF5ªR.,JF 1ªInstância de PE e JF 1ªInstância do RN. Fundamento Legal: Lei n°10.520/2002;
Dec.n°3.555/2000;
Dec.n°5.450/2005;
LC.n°123/2006;
Dec.n°8.538/2015;
Dec.
n°7.892/2013; Dec. n°7.174/2010; IN.n°04/2014-SLTI/MPOG; Res.n°00279/ 2013-CF-RES e
Lei.n°8.666/1993; Pregão n° 25/2019-TRF5ªR; PAV n°0005690-19.2019.4.05.7000-TRF5ªR.
Preço global registrado:R$ 1.078.667,76(um milhão, setenta e oito mil, seiscentos e
sessenta e sete reais e setenta e seis centavos). Vigência:12(doze)meses, contados da data
da assinatura.Assinatura:06/09/2019. Assinam:Edson Fernandes Santana, Diretor GeralTRF5ªR, e Carlos Eduardo Gomes de Oliveira Santos, representante da TRUST CONTROLSegurança em Tecnologia da Informação LTDA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2019 - UASG 90028
Nº Processo: TRF2-EOF-2019/227. Objeto: Aquisição de materiais de consumo para
processamento de dados (cartuchos de toner para impressoras Lexmark MS 823DN e CS
521DN), através do Sistema de Registro de Preços.. Total de Itens Licitados: 5. Edital:
10/09/2019 das 12h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro - Rio de
Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00083-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 10/09/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 20/09/2019 às 13h30 no site www.comprasnet.gov.br.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019 - UASG 70011

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

Nº Processo: 0003031-60.2019. Objeto: Registro de Preços de 60 estações de trabalho
necessárias ao bom funcionamento dos cartórios eleitorais. . Total de Itens Licitados: 2.
Edital: 09/09/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00047-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 09/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 24/09/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

(SIASGnet - 06/09/2019) 90028-00001-2019NE000298
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2019 - UASG 90028
Nº Processo: TRF2-EOF-2019/217. Objeto: Aquisição de 27 (vinte e sete) veículos tipo
sedan médio com capacidade de 5 (cinco) lugares, zero quilômetro, para o Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua Acre nº 80, Rio de Janeiro/RJ, nos anos de
2019 e 2020, através do Sistema de Registro de Preços.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
09/09/2019 das 12h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro - Rio de
Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00104-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 09/09/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 19/09/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 05/09/2019) 70011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2019 - UASG 70011
Nº Processo: 0004364-47.2019. Objeto: Registro de Preços de material de expediente para
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades
no exercício de 2019.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 09/09/2019 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00048-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 09/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
25/09/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro
(SIASGnet - 05/09/2019) 90028-00001-2019NE000298

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Nota de empenho: 2019NE000020, emitida em 15/03/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.

(SIASGnet - 05/09/2019) 70011-00001-2019NE000032

Contratado: RODRIGO BRANDÃO VIVEIROS PESSANHA. Objeto: Contratação de docente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2019 - UASG 70011

para ministrar aulas no curso "A Nova Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c art. 13, VI da Lei 8666/93. Crédito

Nº Processo: 0011213-69.2018. Objeto: Contratação de serviços de telecomunicações para
prover a comunicação de dados entre a sede o TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e escritórios
remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o
funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e

Orçamentário: 02061056942576013 Elemento de despesa: 339036. Valor total do
empenho: R$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais). Proc. nº TRF2-EOF2019/00052.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019090900130

Nº 174, segunda-feira, 9 de setembro de 2019

130

Publicação do Aviso de Licitação no DOU (0591770)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2019.
À CPREG, após publicação do Aviso de Licitação na Tribuna Independente, no DOU e no
Portal da Transparência, para relização do certame.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 10/09/2019, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0591771 e o código CRC 4CCB2D4B.
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Despacho SLC 0591771

0591771v1
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Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas Pregão nº 472019 (SRP)
UNNE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES LTDA
ENDEREÇO: Rua Horizau Antonio Lucchese, 280, Cep 95112-320 Caxias do Sul - RS
CNPJ: 24.043.173/0001-55 FONE/FAC-SÍMILE: 54 3289 2439 E-MAIL:
unnecxs@gmail.com INSCRIÇÃO ESTADUAL: 029/0606284
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGE 3061 CC 1884-3
Inscrição no SIMPLES: [ X ] SIM [ ] NÃO
DADOS REPRESENTANTE LEGAL
MATHEUS ANTONIO DA ROCHA – CPF 844.038.450-53 RG 7090194148
RUA CARLOS GIESEN, BAIRRO EXPOSIÇÃO, CAXIAS DO SUL RS ESTADO CIVIL: CASADO

PROPOSTA DE PREÇOS
Descrição do
objeto

Quantidade

45
ESTAÇÕES DE TRABALHO, TAMPO ÚNICO NO FORMATO EM “L”,
COR OVO
Dimensões
1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x 1350 a
1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x 740
mm de altura (H).
Tampo único, anatômico, formato em “L” Tampo confeccionado
com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP –
Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termoestabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e
anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à
flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 Métodos
de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas
e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. O
acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de 03 (três)
passa-cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno
mínimo de 80 mm, com tampa removível na cor preta, e abertura
para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser

Proposta Itens 1 e 2 - UNNE Ind. e Com. de Mobiliário (0598873)

Valor
Unitário

Valor
Total

800,00

36.000,00
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feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de
buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face
inferior do tampo.
Painel frontal
Painéis frontais estruturais e de privacidade, confeccionados com
chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP –
Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e
anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à
flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 Métodos
de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de mínima,
coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá
ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix.
Estruturas laterais Metálicas, constituídas por chapas metálicas
conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e
suporte do tampo. PATA fabricada em chapa de aço com
espessura mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60
x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna.
Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9
mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de
solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima
de 3 mm, sendo estas chapas dispostas e ambas as extremidades
da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma
interligação perfeita (entre PATA-coluna-suporte do tampo) por
meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a
fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de
parafusos tipo M6.
Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja
função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de
forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa
de aço com espessura mínima de 3 mm, estampada e repuxada,
fixada a coluna por meio de solda MIG. Todas as partes metálicas
deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a
base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em
estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com
diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais
desníveis de piso.
Estrutura de Sustentação central
Formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal,
com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas
arestas do pentágono em uma única face redonda, conferindo a
estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna passagem
para cabeamento, com tampa removível, e com 05 furos para
acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Todas as
partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por
Proposta Itens 1 e 2 - UNNE Ind. e Com. de Mobiliário (0598873)
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fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização)
e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada,
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em
PVC rígido, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.
Eletrocalhas
Confeccionadas com chapas metálicas dobradas, com espessura
mínima de 0,63 mm, fixadas á estrutura por meio de parafusos
máquina M6x12. A calha é dotada de portatomadasconfeccionado
com chapas metálicas dobradas, com espessura mínima de 0,63
mm com orifícios para instalação de 2 tomadas de força
convencionais (redondas) e 2 para plugs tipo RJ-45.
MARCA/FABRICANTE ROAL, MODELO LONDON MA
15
ESTAÇÕES DE TRABALHO, TAMPO ÚNICO NO FORMATO EM “L”,
COR OVO
Dimensões
1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x 1350 a
1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x 740
mm de altura (H).
Tampo único, anatômico, formato em “L” Tampo confeccionado
com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP –
Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termoestabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e
anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à
flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 Métodos
de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas
e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. O
acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de 03 (três)
passa-cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno
mínimo de 80 mm, com tampa removível na cor preta, e abertura
para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser
feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de
buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face
inferior do tampo.

800,00

12.000,00

Painel frontal
Painéis frontais estruturais e de privacidade, confeccionados com
chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP –
Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e
anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à
flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial
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Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 Métodos
de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de mínima,
coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá
ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix.
Estruturas laterais Metálicas, constituídas por chapas metálicas
conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e
suporte do tampo. PATA fabricada em chapa de aço com
espessura mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60
x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna.
Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9
mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de
solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima
de 3 mm, sendo estas chapas dispostas e ambas as extremidades
da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma
interligação perfeita (entre PATA-coluna-suporte do tampo) por
meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a
fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de
parafusos tipo M6.
Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja
função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de
forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa
de aço com espessura mínima de 3 mm, estampada e repuxada,
fixada a coluna por meio de solda MIG. Todas as partes metálicas
deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a
base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em
estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com
diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais
desníveis de piso.
Estrutura de Sustentação central
Formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal,
com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas
arestas do pentágono em uma única face redonda, conferindo a
estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna passagem
para cabeamento, com tampa removível, e com 05 furos para
acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Todas as
partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por
fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização)
e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada,
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em
PVC rígido, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.
Eletrocalhas
Confeccionadas com chapas metálicas dobradas, com espessura
mínima de 0,63 mm, fixadas á estrutura por meio de parafusos
máquina M6x12. A calha é dotada de portatomadasconfeccionado
com chapas metálicas dobradas, com espessura mínima de 0,63
mm com orifícios para instalação de 2 tomadas de força
convencionais (redondas) e 2 para plugs tipo RJ45.MARCA/FABRICANTE ROAL, MODELO LONDON MA
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Valor total do item 1 e 2 :R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais)

Na composição dos preços, já estão considerados todos os custos,tais como tributos, fretes,
transportes, seguros, recursos humanos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente
nos preços para fornecimento e instalação do objeto Desta cotação.
Validade da Proposta: Sessenta dias.
Prazo e local de entrega: conforme edital.
Declaramos que a garantia será de 60 meses para todos os bens, quanto aos reparos, substituição de
peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e de funcionamento;

Caxias do Sul, 24 de setembro de 2019
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Pregão nº 472019 (SRP)
DECLARAÇÃO DO FABRICANTE

A empresa ROAL INDÚSTRIA METALURGICA, inscrita no CNPJ sob o nº 94.622.230/0001-36,
IE 029/0228530 sediada no endereço Rua Alice Cestari Mantovani n°611, telefone/fax nº 543289-2400, por intermédio do seu representante legal Sr(a). RONALDO ANTONIO DA ROCHA,
portador(a) da Carteira de Identidade nº 8R8085228SC e do CPF nº 38540568934, DECLARA,
que a empresa Unne Industria e Comercio de Mobiliário e Componentes Ltda, CNPJ
24.043.173.0001/55 é nossa revendedora e está autorizada a participar de certames com nossa marca
bem como fazer uso dos nossos documentos técnicos. Declaramos ainda que a propria fabricante
prestará assistencia técnica durante o periodo de garantia que será de cinco anos.

Caxias do Sul , 24/09 /2019.
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Processo nº

4648-05.67 / 15.6

07345 / 2015-DL

en
te

LO Nº

LICENÇA DE OPERAÇÃO

I - Identificação:
44603 - ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

CPF / CNPJ / Doc Estr:

Di

94.622.230/0001-36
RUA ALICE CESTARI MANTOVANI, 611
DESVIO RIZZO
95112-290 CAXIAS DO SUL - RS

ENDEREÇO:

27498

EMPREENDIMENTO:
LOCALIZAÇÃO:

git

EMPREENDEDOR RESPONSÁVEL:

alm

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, criada pela Lei Estadual nº 9.077 de 04/06/90, registrada no Ofício do
Registro Oficial em 01/02/91, e com seu Estatuto aprovado pelo Decreto nº 51.761, de 26/08/14, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
6.938, de 31/08/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 06/06/90 e com base nos
autos do processo administrativo nº 4648-05.67/15.6 concede a presente LICENÇA DE OPERAÇÃO.

do

RUA ALICE CESTARI MANTOVANI, 611
DESVIO RIZZO
CAXIAS DO SUL - RS
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitude: -29,18857411

Longitude:

-51,14646137

ina

A PROMOVER A OPERAÇÃO RELATIVA À ATIVIDADE DE: FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS METÁLICOS DIVERSOS COM PINTURA
RAMO DE ATIVIDADE:

1.121,30

ÁREA DO TERRENO (m²):
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):
Nº DE EMPREGADOS:

II - Condições e Restrições:
1. Quanto ao Empreendimento:

7.090,97 área útil em m²
8.235,00
4.090,97
102

As
s

MEDIDA DE PORTE:

to

1.1- esta Licença foi gerada em cumprimento a Portaria nº 46/2015, de 12 de maio de 2015;

cu

m

en

1.2- a capacidade produtiva máxima mensal do empreendimento é de:
Quantidade Unidade Medida
Descrição do Produto
bases de cadeiras
un
2.000,0
cadeiras
un
5.500,0
componentes para moveis
un
800,0
peças e componentes diversos para ônibus
un
28.000,0
peças e componentes para implementos rodoviários
un
60.000,0
pés de mesa
un
400,0
serviço de dobras e conificação de tubos
un
7.000,0
1.3- no caso de qualquer alteração a ser realizada no empreendimento (alteração de processo, implantação de novas linhas de
produção, ampliação de área ou de produção, relocalização, etc.) deverá ser previamente providenciado o licenciamento junto à
FEPAM;

Do

1.4- o empreendedor é responsável por manter condições operacionais adequadas, respondendo por quaisquer danos ao meio
ambiente decorrentes da má operação do empreendimento;
1.5- sempre que a empresa firmar algum acordo de melhoria ambiental ou ajustamento de conduta com outros órgãos (federal,
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estadual ou municipal), deverá ser enviada cópia desse documento à FEPAM, como juntada ao processo administrativo em vigor;
1.6- esta licença não exime o empreendedor do atendimento às demais obrigações legais (federais, estaduais e municipais);
2. Quanto aos Efluentes Líquidos:

en
te

2.1- não poderão ser gerados efluentes líquidos decorrentes da atividade industrial;
3. Quanto às Emissões Atmosféricas:

3.1- os níveis de ruído gerados pela atividade industrial deverão estar de acordo com a NBR 10.151, da ABNT, conforme determina a
Resolução CONAMA N.º 01, de 08 de março de 1990;
3.2- as atividades exercidas pelo empreendimento deverão ser conduzidas de forma a não emitir substâncias odoríferas na atmosfera
em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites de sua propriedade;

alm

3.3- os equipamentos de processo, assim como os de controle de emissões atmosféricas, deverão ser mantidos operando
adequadamente, para garantir sua eficiência, de modo a evitar danos ao meio ambiente e incômodo à população;

3.4- os equipamentos e operações passíveis de provocarem emissões de material particulado deverão ser providos de sistema de
ventilação local exaustora e equipamento de controle eficiente, de modo a evitar emissões visíveis para a atmosfera;

git

3.5- as operações de pintura deverão ser realizadas em compartimento próprio, provido de sistema de ventilação local exaustora e
equipamento para retenção de material particulado e substâncias odoríferas;
4. Quanto aos Resíduos Sólidos:

Di

4.1- deverão ser segregados, identificados, classificados e acondicionados os resíduos sólidos gerados para a armazenagem
provisória na área do empreendimento, observando as NBR 12.235 e NBR 11.174, da ABNT, em conformidade com o tipo de
resíduo, até posterior destinação final dos mesmos;

do

4.2- deverá ser preenchida e enviada à FEPAM, trimestralmente, nos meses de janeiro, abril, julho e outubro, via digital, a "Planilha
de Geração de Resíduos Sólidos" para a totalidade dos resíduos sólidos (a Planilha digital encontra-se disponível na home-page
da FEPAM: www.fepam.rs.gov.br, em Licenciamento Ambiental/ Resíduos e Efluentes Industriais - Planilhas de
Acompanhamento/ SIGECORS/Planilhas de Geração de Resíduos Sólidos On Line);

ina

4.3- deverá ser mantido à disposição da fiscalização da FEPAM o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS atualizado,
acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do profissional responsável pela sua atualização e
execução, em conformidade com o estabelecido pela Lei Federal n.º 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 7.404/2010;

As
s

4.4- deverá ser verificado o licenciamento ambiental das empresas ou centrais para as quais seus resíduos estão sendo
encaminhados, e atentado para o seu cumprimento, pois, conforme o Artigo 9º do Decreto Estadual n.º 38.356 de 01 de abril de
1998, a responsabilidade pela destinação adequada dos mesmos é da fonte geradora, independente da contratação de serviços
de terceiros;
4.5- deverá ser mantida à disposição da fiscalização da FEPAM, comprovante de venda de todos os resíduos sólidos que forem
vendidos e comprovante de recebimento por terceiros de todos os resíduos que forem doados com as respectivas quantidades,
por um período mínimo de 02 (dois) anos;
4.6- fica proibida a queima, a céu aberto, de resíduos sólidos de qualquer natureza, ressalvadas as situações de emergência sanitária,
reconhecidas por esta Fundação;

en

to

4.7- o transporte dos resíduos perigosos (Classe I, de acordo com a NBR 10.004 da ABNT) gerados no empreendimento somente
poderá ser realizado por veículos licenciados pela FEPAM para Fontes Móveis com potencial de poluição ambiental, devendo ser
acompanhado do respectivo "Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR", conforme Portaria FEPAM n.º 034/2009, publicada no
DOE em 06 de agosto de 2009;
4.8- as lâmpadas inservíveis contendo mercúrio deverão ser armazenadas íntegras, embaladas e acondicionadas de forma segura
para posterior transporte a empresas que realizem sua descontaminação;

cu

m

4.9- fica proibida a destinação de embalagens plásticas de óleos lubrificantes pós-consumo em aterros urbanos, aterros industriais ou
incineração no Estado do Rio Grande do Sul, devendo as mesmas serem destinadas à reciclagem, a ser realizada pelos
fabricantes e distribuidores (atacadistas), conforme a Portaria SEMA/FEPAM n° 001/2003, publicada no DOE de 13 de maio de
2003;

Do

4.10- deverá ser cumprido o Art. 15 da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005, que estabelece que: "Os óleos
lubrificantes usados ou contaminados não rerrefináveis, tais como as emulsões oleosas e os óleos biodegradáveis, devem ser
recolhidos e eventualmente coletados, em separado, segundo sua natureza, sendo vedada a sua mistura com óleos usados ou
contaminados rerrefináveis. Parágrafo único. O resultado da mistura de óleos usados ou contaminados não rerrefináveis ou
biodegradáveis com óleos usados ou contaminados rerrefináveis é considerado integralmente óleo usado ou contaminado não
rerrefinável, não biodegradável e resíduo perigoso (Classe I), devendo sofrer destinação compatível com sua condição";
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4.11- as embalagens dos óleos de usinagem usados no empreendimento deverão, obrigatoriamente, retornar à empresa fornecedora,
conforme art. 13 do Decreto Nº 38.356, de 01 de abril de 1998, que aprova o Regulamento da Lei nº 9.921, de 27 de julho de
1993, que dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos no Estado do Rio Grande do Sul;
5. Quanto aos Riscos Ambientais e Plano de Emergência:

en
te

5.1- as substâncias inflamáveis (solventes, tintas, thinners, etc.) utilizadas no processo produtivo deverão ser armazenadas conforme
disposto na NBR 17.505, da ABNT;
5.2- em caso de acidente ou incidente com risco de danos a pessoas e/ou ao meio ambiente, a Fundação Estadual de Proteção
Ambiental - FEPAM deverá ser imediatamente informada através do telefone (51) 9982-7840 (24h);
6. Quanto à Publicidade da Licença:

III - Documentos a apresentar para renovação desta Licença:

git

1- requerimento solicitando a renovação da Licença de Operação;

alm

6.1- deverá ser fixada junto ao empreendimento, em local de fácil visibilidade, placa para divulgação do licenciamento ambiental,
conforme modelo disponível no site da FEPAM, www.fepam.rs.gov.br. A placa deverá ser mantida durante todo o período de
vigência desta licença;

2- cópia desta licença;

Di

3- comprovante de pagamento dos custos dos Serviços de Licenciamento Ambiental, conforme Tabela de Custos disponível no site
da FEPAM: www.fepam.rs.gov.br;
4- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS atualizado, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART do profissional responsável, em conformidade com o estabelecido pela Lei Federal n.º 12.305/2010, que institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 7.404/2010;

ina

do

5- o formulário ILAI - Informações para Licenciamento de Atividades Industriais devidamente preenchido e atualizado em todos os
seus itens (o formulário encontra-se disponível na home-page da FEPAM: www.fepam.rs.gov.br, em Licenciamento Ambiental
/formulários/ Licença/ Indústria/ Licença de Operação-ILAI/LO);

Havendo alteração nos atos constitutivos, a empresa deverá apresentar, imediatamente, cópia da mesma à
FEPAM, sob pena do empreendedor acima identificado continuar com a responsabilidade sobre a atividade/empreendimento
licenciada por este documento.

As
s

Qualquer alteração na representação do empreendedor ou alteração do endereço para recebimento de
correspondência da FEPAM, deverá ser imediatamente informada à mesma.
Esta licença é válida para as condições acima até 26 de outubro de 2019, caso ocorra o descumprimento das
condições e restrições desta licença, o empreendedor estará sujeito às penalidades previstas em Lei.
Esta licença não dispensa nem substitui quaisquer alvarás ou certidões de qualquer natureza exigidos pela
Legislação Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licenças ambientais.

to

Esta licença deverá estar disponível no local da atividade licenciada para efeito de fiscalização.

en

Porto Alegre, 26 de outubro de 2015.
Data de emissão:
Este documento licenciatório é válido para as condições acima no período de 26/10/2015 à 26/10/2019.

m

A renovação desta licença deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade,
fixado na respectiva licença, conforme Art. 14 § 4.º da Lei Complementar nº 140, de 08/12/2011.

cu

Este documento licenciatório foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema
criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada, garantida integridade de seu
conteúdo e está à disposição no site www.fepam.rs.gov.br.

Do

fepam®.
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DOCUMENTO ASSINADO POR
DATA
CPF/CNPJ
VERIFICADOR
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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20/09/2019

IBAMA - Serviços On-Line - Certificado de Regularidade

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Registro n.º:

191752

Data da consulta:

20/09/2019

CR emitido em:

24/06/2019

CR válido até:

24/09/2019

Dados básicos
CNPJ:

94.622.230/0001-36

Razão social:

ROAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

Nome fantasia:

ROAL

Data de abertura: 10/04/1992
Endereço
Logradouro: RUA ALICE CESTARI MANTOVANI

Complemento:

N.º:

611

Municipio:

Bairro:

DESVIO RIZZO

UF:

CEP:

95112-290

S/C

CAXIAS DO SUL

RS

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP
Categoria
7 - Indústria de Madeira
7 - Indústria de Madeira
4 - Indústria Mecânica

Detalhe
3 - Fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada
4 - Fabricação de estruturas de madeira e de móveis
1 - Fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações
ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.
O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por
instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.
O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.
Fechar

https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade_consulta.php
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London Licit
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Estação de Trabalho
Versátil e soﬁsticada, a Ravena agrega
valor ao ambiente. Sua composição
harmônica conta com linhas, estruturas
embutidas para cabeamento, além de
mesa, armário, gaveteiro, mesa para
reuniões e demais acessórios. É uma
linha operacional que segue as mais
modernas tendências e que traz o
conceito de sustentabilidade.

Linha certiﬁcada ABNT 13966

Mesa Angular London Licit
Autoportante

Demonstrativo de características complementares de propostas (0598879)
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Estação de Trabalho Pé Metalico

Demonstrativo de características complementares de propostas (0598879)
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Estação de Trabalho Pé Painel
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Mesa de Reunião Oval 2400x1200x740
item 4

Demonstrativo de características complementares de propostas (0598879)
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Mesa de Reunião Redonda 1200mm
item 3

Demonstrativo de características complementares de propostas (0598879)
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Estrutura Autoportante
Dimensões Mesa Angular

Opcionais

Estação de Trabalho
Angular Autoportante
*Gaveteiro Fixo 2 Gavetas
*Gaveteiro Fixo 3 Gavetas

Dimensões Mesa Reta

Calhas com espera
para Lógica e Elétrica

Estação de Trabalho
Reta Autoportante

Calha com Saque Lateral
Demonstrativo de características complementares de propostas (0598879)

Medidas especiais conforme
solicitação do projeto.
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Rua Alice Cestari Mantovani
N°: 611 CEP. 95112-290
Caxias do Sul - RS - Brasil
Fone: (54) 3289 2400
Demonstrativo de características complementares de propostas (0598879)

ROAL.com.br
SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg.
340
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2019.

Senhor Chefe da Seção de Patrimônio,
Solicita-se que V.S.ª aprecie os objetos ofertados
para os itens 1 e 2 (0598873 e 0598879), manifestando-se
sobre o atendimento aos requisitos editalícios ou, em havendo
necessidade, propondo diligências.
Informa-se que a sessão encontra-se suspensa e
deverá ser retomada amanhã, dia 25/09/2019, às 14:00h.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE,
Pregoeiro, em 24/09/2019, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598880 e o código CRC CA8812DB.

0003031-60.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0598880
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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 setembro de 2019.

Prezado Pregoeiro, não obstante ao farto material
entregue e a inequívoca certeza da qualidade da empresa e da
proposta descritiva (0598873) estar idêntica ao Edital,
podemos aﬁrmar que analisando o "Demonstrativo de
características complementares de propostas" (0598879)
veriﬁcamos
que
o
fornecedor
atende
apenas
aos
subitens 4.4.1 ao 4.4.5.
Não localizamos documento que comprove que haja
prestadora de serviços de manutenção corretiva no âmbito
mobiliário estabelecida nesta capital, indicados através de
CNPJ e demais dados solicitados no edital, item 4.4.6.
No entanto, de acordo com o Anexo I do edital,
item 4.4, esses documentos devem ser apresentados na
"proposta justada".
Assim, se este pregoeiro entender que deverá pedir
uma nova proposta ﬁnal ajustada e nesta vierem os
documentos faltantes, poderemos aceitar totalmente a mesma.
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 25/09/2019, às 12:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599076 e o código CRC 01D7282F.
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Despacho SEPAT 0599076
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AO
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNIICO Nº 47//2019
DECLARAÇÃO DO FABRICANTE

A empresa ROAL INDÚSTRIA METALURGICA, inscrita no CNPJ sob o nº 94.622.230/0001-36,
sediada no endereço Rua Alice Cestari Mantovani n°611, telefone/fax nº 54-3289-2400, por
intermédio do seu representante legal Sr(a). RONALDO ANTONIO DA ROCHA, portador(a) da
Carteira de Identidade nº 8R8085228SC e do CPF nº 38540568934, DECLARA, que a caracter
de fabricante, produzirá os produtos que integram o pregão acima mencionado, caso a nossa
revenda Unne Móveis seja homologada no certame, obedecendo INTEGRALMENTE as
especificações do edital.

Caxias do Sul , 25/09/2019.

Proposta Itens 1 e 2 - UNNE Ind. e Com. de Mobiliário (ret) (0599424)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2019.

Senhor Chefe da Seção de Patrimônio,
Solicita-se
apresentada
pela
evento 0599424.

que V.S.ª
Licitante,

aprecie a
conforme

documentação
registro
no

Informa-se que a sessão encontra-se aberta.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE,
Pregoeiro, em 25/09/2019, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599425 e o código CRC 1D17B76A.
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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 setembro de 2019.

Prezado pregoeiro
Tendo sido sanada a ausência de documentação
exigida para o momento da emtrega de proposta comercial
ﬁnal, item 4.4.6., declaramos que a empresa ATENDE ao
exigido nessa etapa do pregão eletrônico, uma vez que a
proposta descritiva das características já havia sido entregue
redigida de forma análoga ao edital.
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 25/09/2019, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599435 e o código CRC 32578400.
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Proposta ITEM 1 EMPRESA DJALMA IVO (0606827)
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Proposta EMPRESA ITEM 2 DJALMA IVO (0606833)
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Proposta EMPRESA ITEM 2 DJALMA IVO (0606833)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de outubro de 2019.
Sr. Chefe SEPAT
Ref. Análise conformidade de propostas PE 47/2019
Reporto-me no presente para solicitar a análise de conformidade
técnica das propostas apresentadas pela EMPRESA DJALMA IVO,
segunda classiﬁcada no certame em questão, eventos sei
nºs 0606827 - Proposta item 01; 0606830 - complementação item
1; 0606833 - Proposta item 2; 0606834 complementação item 2.
Agradeço antecipadamente.
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 10/10/2019, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606835 e o código CRC D2B51AB1.
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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 outubro de 2019.

Senhor pregoeiro,
após analisarmos os anexos indicados veriﬁcamos
que o fornecedor registrou a proposta com uma redação
idêntica ao nosso Termo de Referência - TR. Então,
tecnicamente, esta SEPAT concorda com o que foi informado.
Observando a parte documental, sugerimos que
esta equipe se certifique que os laudos/certificados solicitados
no item 4.4 do TR foram ou serão entregues, uma vez que as
declarações de garantia apostas na proposta 0606827 nos
parecem adequadas. No entanto, isso é apenas documental e
deverá ser verificado pela equipe de pregão.
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 11/10/2019, às 10:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0607490 e o código CRC 3596959B.

0003031-60.2019.6.02.8000
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Proposta E CERTIDÕES TÉCNICAS EMPRESA AVANT ITEM 01 (0609575)
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AVANTTI MÓVEIS P/ ESCRITORIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019
ÓRGÃO: TRE AL
DATA DE ABERTURA: 24/09/2019
CÓPIA CONTROLADA

Proposta E CERTIDÕES TÉCNICAS EMPRESA AVANT ITEM 01 (0609575)
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AVANTTI MÓVEIS P/ ESCRITORIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019
ÓRGÃO: TRE AL
DATA DE ABERTURA: 24/09/2019
CÓPIA CONTROLADA
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LINHACERTIFICADA
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SOBRENÓS
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Fundada em Maio de 2011, a Avantti
Office, uma empresa do grupo Todeschini,
inspirada em sua realização profissional

e pensando no seu conforto no dia-a-dia,
aliou funcionalidade e design em projetos
personalizados para você ter móveis para

Produto em
Conformidade

NR17
ERGONOMIA

trabalhar bem, com a assinatura de um dos
maiores grupos moveleiros do Brasil.

5

A 

GARANTIA
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LINHACERTIFICADA
Móveis Certificados pela ABNT que atendem o
mais alto padrão de resistência e ergonomia,
aliando design e qualidade. Com certificações para
mesas de trabalho, mesas de reunião, armários,
gaveteiros, estações de trabalho e call center.
Com tampos de 25mm e caixaria de 18mm.
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91506 | 91706 | 91504 | 91518 | 91508 | 91111 | 91702
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91011 | 91702 | 91507 | 91706 | 91503 | 91514 | 91512

Sempre visando oferecer os melhores produtos,
além das certificações pela ABNT, a linha possui
produtos em conformidade com a NR 17, a qual
determina medidas ideais para que os móveis
sejam os mais adequados ao trabalho.
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Produto em
Conformidade

NR17
ERGONOMIA

91024 | 98013 | 91700 | 91507 | 91512

Tampos de trabalho revestidos com fita borda de 3 mm de
espessura com raio mínimo de 2,5mm.
Calhas para passagem de fiação e divisórias
frontais são opcionais que complementam a linha.
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LINHACERTIFICADA

Relação das Informações
Código largura x altura x profundidade
Código + cor: exemplo 92101 132

PRODUTOS

LINHA CERTIFICADA

Mesa Reta Pé
Painel
91101
91102
91103
91104
91105
91129
91131
91132
91133
91134
91135
91119

80 x 74 x 60
100 x 74 x 60
120 x 74 x 60
140 x 74 x 60
150 x 74 x 60
180 x 74 x 60
80 x 74 x 80
100 x 74 x 80
120 x 74 x 80
140 x 74 x 80
150 x 74 x 80
180 x 74 x 80

Plataforma
Central Componível
91122
91123
91124
91139
91136
91137
91138
91125

100 x 74 x 132,2
120 x 74 x 132,2
140 x 74 x 132,2
160 x 74 x 132,2
100 x 74 x 172,2
120 x 74 x 172,2
140 x 74 x 172,2
160 x 74 x 172,2

Mesa
Semi-Oval Pé Painel
91442
91443

160 x 74 x 120
200 x 74 x 120

Mesa Reta Pé Metal
91001
91002
91003
91004
91005
91029
91031
91032
91033
91034
91035
91019

80 x 74 x 60
100 x 74 x 60
120 x 74 x 60
140 x 74 x 60
150 x 74 x 60
180 x 74 x 60
80 x 74 x 80
100 x 74 x 80
120 x 74 x 80
140 x 74 x 80
150 x 74 x 80
180 x 74 x 80

Plataforma
Auxiliar Componível
91142
91143
91144
91149
91146
91147
91148
91145

100 x 74 x 132,2
120 x 74 x 132,2
140 x 74 x 132,2
160 x 74 x 132,2
100 x 74 x 172,2
120 x 74 x 172,2
140 x 74 x 172,2
160 x 74 x 172,2

Mesa
Semi-Oval Pé Metal
91402
91403

160 x 74 x 120
200 x 74 x 120

Mesa “L”
Pé Painel Dir/Esq
91106
91107
91108
91109
91111
91113
91121

120/120 x 74 x 60/60
140/140 x 74 x 60/60
160/160 x 74 x 60/60
120/140 x 74 x 60/60
120/160 x 74 x 60/60
140/160 x 74 x 60/60
180/180 x 74 x 80/80

Plataforma 4
Posições Pé Metálico
91022
91023
91024
91039
91036
91037
91038
91025

200 x 74 x 132,2
240 x 74 x 132,2
280 x 74 x 132,2
320 x 74 x 132,2
200 x 74 x 172,2
240 x 74 x 172,2
280 x 74 x 172,2
320 x 74 x 172,2

Mesa
Semi-Oval Pé Painel
91444

300 x 74 x 120

Mesa “L”
Pé Metal Dir/Esq
91006
91007
91008
91009
91011
91013
91021

120/120 x 74 x 60/60
140/140 x 74 x 60/60
160/160 x 74 x 60/60
120/140 x 74 x 60/60
120/160 x 74 x 60/60
140/160 x 74 x 60/60
180/180 x 74 x 80/80

Plataforma
Auxiliar Pé Metálico
91042
91043
91044
91049
91046
91047
91048
91045

100 x 74 x 132,2
120 x 74 x 132,2
140 x 74 x 132,2
160 x 74 x 132,2
100 x 74 x 172,2
120 x 74 x 172,2
140 x 74 x 172,2
160 x 74 x 172,2

Mesa
Semi-Oval Pé Metal
91404

300 x 74 x 120

Mesa “L”
Península Pé Painel
120/160 x 74 x 60/60
160/220 x 74 x 80/80

91116
91118

Mesa “L”
Península Pé Metal
91016
91018

120/160 x 74 x 60/60
160/220 x 74 x 80/80

91126 120/120 x 74/90 x 60/60
91128 140/140 x 74/90 x 60/60
91130 160/160 x 74/90 x 60/60
91127 180/180 x 74/160 x 80/80

Call Center

Mesa Retangular
Reunião Pé Painel

91904 100 x 63,5 à 99,5 x 90

91445 160 x 74 x 120
91446 200 x 74 x 120
91447 300 x 74 x 120

91405 160 x 74 x 120
91406 200 x 74 x 120
91407 300 x 74 x 120

Mesa
Redonda Pé Painel

Mesa
Redonda Pé Metal

Balcão Atendimento
Reto Pé Painel

120 x 74 x 120

91401 120 x 74 x 120

91900 80 x 74/110 x 73
91901 100 x 74/110 x 73
91902 120 x 74/110 x 73
91903 160 x 74/110 x 73

91441

8
Proposta E CERTIDÕES TÉCNICAS EMPRESA AVANT ITEM 01 (0609575)

Estação de Trabalho

SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 411

Mesa Retangular
Reunião Pé Metal

LINHACERTIFICADA

Relação das Informações
Código largura x altura x profundidade
Código + cor: exemplo 92101 132

PRODUTOS

LINHA CERTIFICADA

Baixo 01 Porta



Médio 01 Porta





 


   
 

91500 45 x 74,3 x 50

91501 45 x 126,5 x 50

91502 45 x 159,9 x 50

91516 45 x 210 x 63



Baixo 02 Portas
91503
91504
91522
91523

80 x 74,3 x 50
90 x 74,3 x 50
80 x 74,3 x 63
90 x 74,3 x 63




    

Médio 02 Portas
91505
91506
91524
91525

80 x 126,5 x 50
90 x 126,5 x 50
80 x 126,5 x 63
90 x 126,5 x 63

91507 80 x 159,9 x 50
91508 90 x 159,9 x 50
91526 80 x 159,9 x 63
91527 90 x 159,9 x 63



            
91528
91529
91530
91531

80 x 210 x 50
90 x 210 x 50
80 x 210 x 63
90 x 210 x 63

91512
91513

80 x 159,9 x 50
90 x 159,9 x 50

%&' ( )
&  
   

 

Mesa 01 Porta

91509 45 x 74,3 x 60

Gaveteiro
Volante 02 Gavetões

91701 47 x 70.3 x 45

Lateral
Mesa 02 Portas
91510
91511

80 x 74,3 x 60
90 x 74,3 x 60

Gaveteiro
Volante 02 Gavetas



91709

  

47 x 70.3 x 45


   
91514 120 x 74,3 x 50
91515 135 x 74,3 x 50

Gaveteiro
Volante 04 Gavetas
91703 47 x 70.3 x 45

 





Gaveteiro

com Portas de correr

Suspenso 01 Porta

Suspenso sem Porta

91521 135 x 74,3 x 50

91517 45 x 41 x 37
91518 80 x 41 x 37

91519 45 x 41 x 35
91520 80 x 41 x 35

Gaveteiro
Volante02 Gavetas
e 01 Gavetão
91702 47 x 70.3 x 45

Gaveteiro

   

 "  

91700 35 x 31,5 x 44,8

91708 35 x 46,6 x 44,8

9900009
9900010
9900011
9900012

preto
cinza
preto
cinza

119 x 2 x 47
119 x 2 x 47
134 x 2 x 47
134 x 2 x 47

%&' ( )

  
    

  
  !   

Gavetões

91704 47 x 74.3 x 50

91707 47 x 74,3 x 50

91706 47 x 126,5 x 50

#$

e 01 Gavetão

9900001 Preto
9900002 Cinza
9900003 Preto
9900004 Cinza
9900005 Preto
9900006 Cinza
9900007 Preto
9900008 Cinza
9900068 Preto
9900069 Cinza
9900070 Preto
9900071 Cinza
9900072 Preto
9900073 Cinza

44 x 2 x 47
44 x 2 x 47
46 x 2 x 47
46 x 2 x 47
79 x 2 x 47
79 x 2 x 47
89 x 2 x 47
89 x 2 x 47
44 x 2 x 60
44 x 2 x 60
79 x 2 x 60
79 x 2 x 60
89 x 2 x 60
89 x 2 x 60
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PADRÃO DE CORES / ACESSÓRIOS
LINHA CERTIFICADA
PADRÃO DE CORES - PRODUTOS
119
BRANCO COM
BRANCO

120
PRETO COM
PRETO

122
BEGE COM
BEGE

123
CINZA COM
CINZA

PRODUTOS COMPLEMENTARES - NÃO POSSUEM NBR ESPECÍFICA

CERTIFICAÇÕES ABNT

MESAS

121
ARGILA COM
ARGILA

Divisória Angular

Divisória para
Plataformas

Porta Teclado
Retrátil

Porta CPU

Conexão 90 Graus

Conexão Gota
para Reunião

Conexão 90
Graus sem Pé

98008 95 x 32 x 1,5
98009 115 x 32 x 1,5
98010 135 x 32 x 1,5
98011 155 x 32 x 1,5

98142 70 x 25 x 1,5
98012 90 x 25 x 1,5
98013 110 x 25 x 1,5
98143 130 x 25 x 1,5

98017 60,5 x 10 x 41

98007 30 x 12,7 x 43

98004 60 x 74 x 60

98005 120 x 74 x 50
98006 121,5 x 74 x 50

98014 60 x 2,5 x 60

CALL CENTER
TELE MARKETING

PADRÃO DE CORES DOS PRODUTOS COMPLEMENTARES
95
BRANCO

ESTAÇÃO DE
TRABALHO

83
PRETO

930
ARGILA

931
BEGE

ARMÁRIOS
E GAVETEIROS
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82
CINZA

ACESSÓRIOS

Relação das Informações
Código largura x altura x profundidade
Código + cor: exemplo 92101 132

LINHA CERTIFICADA
ACESSÓRIOS LINHA CERTIFICADA

Trilho para Armário Pasta Suspensa
9900013
9900014
9900015
9900016

77 x 3,5 x 40 Preto armário 80cm
77 x 3,5 x 40 Cinza armário 80cm
87 x 3,5 x 40 Preto armário 90cm
87 x 3,5 x 40 Cinza armário 90cm

Calha Passa Fio J
Fixada nas saias
9900064
9900098
9900099

40 x 8 x 7
60 x 8 x 7
80 x 8 x 7

Calha Berço Passa Fio
Fixada nos tampos
Preto
Preto
Preto

9900048
9900049
9900090
9900050
9900051
9900091
9900052
9900053
9900092
9900088
9900089
9900093

Ítem 9900099 com três conjuntos de recortes.
Acompanha tomadas.

Calha Vertical Passa Fio
Fixada nos pés painéis

9,8 à 20,5 x 35 à 52 x 30
9,8 à 20,5 x 35 à 52 x 30
9,8 à 20,5 x 35 à 52 x 30
9,8 à 20,5 x 35 à 52 x 30
9,8 à 20,5 x 35 à 52 x 30

9900023 10 x 59 x 5,5 Preto

Caixa de tomada Reunião

Preto
Cinza
Branco
Argila
Bege

9900061

29,5 x 5 x 3,5

70 x 7,5 x 42,6
70 x 7,5 x 42,6
70 x 7,5 x 42,6
90 x 7,5 x 42,6
90 x 7,5 x 42,6
90 x 7,5 x 42,6
110 x 7,5 x 42,6
110 x 7,5 x 42,6
110 x 7,5 x 42,6
130 x 7,5 x 42,6
130 x 7,5 x 42,6
130 x 7,5 x 42,6

Calha Vertical Passa Fio para
Coluna de Metal

Preto
Cinza
Branco
Preto
Cinza
Branco
Preto
Cinza
Branco
Preto
Cinza
Branco

9900054
9900055
9900094
9900100
9900101

40 x 56 x 6
40 x 56 x 6
40 x 56 x 6
40 x 56 x 6
40 x 56 x 6

Preto
Cinza
Branco
Argila
Bege

Usada somente na plataforma dupla
e complemento pé metálico

Usada somente na plataforma dupla
e complemento pé metálico

Régua com 3
Tomadas e 2 RJ

Suporte para CPU Regulável
Fixado nos tampos
9900058
9900059
9900095
9900096
9900097

Calha Berço com
Divisor de Fio

9900047 85 x 12 x 20 Preto

Puxador Línea
Preto

9900143
9900144

Polido
Escovado

Caixa de Tomada Plástica
02 tomadas 02 RJ

Caixa de tomada metálica
slim 01 tomada 01 RJ

Caixa de Tomada Metálica
Slim 03 tomadas 02 RJ

Caixa de Tomada com 2
Recortes pra Energia e Rj

9900147
15 x 5,5 x 7,8 Cinza
9900148
15 x 5,5 x 7,7 Preto
Recorte no tampo 13,8 x 6,6cm
Acompanha 02 tomadas

9900149 11,8 x 5,8 x 5,8 Cinza
9900150 11,8 x 5,8 x 5,8 Preto
Recorte no tampo 11 x 4,8cm
Acompanha 01 tomada

9900151
24 x 5,8 x 5,8 Cinza
9900152
24 x 5,8 x 5,8 Preto
Recorte no tampo 23,3 x 4,8cm
Acompanha 03 tomadas

9900056 10,5 x 5,2 x 10,5 Preto
9900057 10,5 x 5,2 x 10,5 Cinza

Puxador Arco
9900145
9900146

Polido
Escovado

Kit com 2 Tomadas usada
para Caixa de Tomada

Diâmetro de 9cm
9900118

20 x 13 x 16

Preto

Recorte no tampo 18,5 x 11,5
Acompanha 4 tomadas

9900060

Preto
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agenciataura

Rua Fortaleza • 862 • Bento Gonçalves/RS
Fone (54) 3455.0450 • Fax (54) 3455.0456
www.avanttimoveis.com.br
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DATA DE ABERTURA: 24/09/2019
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CÓPIA CONTROLADA


Certificate No:
DNV-COC-001775
Issue Number:
0.0

Initial certification date:
06 February, 2019

Validity:
06 February, 2019 - 05 February, 2024

The validity of this certificate shall be verified on www.info.fsc.org

This is to certify that

TODESCHINI S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Alameda Todeschini, 370. Bairro Verona, Bento Gonçalves, RS. CEP: 95700-834. BRAZIL
and the sites as mentioned in the Appendix accompanying this Certificate

has been found to conform to FSC standard(s):

FSC-STD-40-004 ver 3.0, FSC-STD-40-003 ver 2.1
This certificate is valid for the following Scope:
Distribution of fiberboard (MDF), particleboard (MDP), hard fiberboard (HDF).
Production of cabinets, tables, office furniture, institutional furniture, chests, parts of
furniture and shelves. FSC Mix by transfer system.
A list of the certificated products can be obtained from the FSC database, www.info.fsc.org.
This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSCcertified (or FSC Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered
covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping
documents.

Place and date:

For the issuing office:
DNV GL – Business Assurance
Sweden AB

Solna 06 February, 2019

______________________________________________________________________________

www.fsc.org

Ann-Louise Pått
Management Representative

FSC® A000509
The mark of
responsible forestry
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
This certificate is the property of DNV GL Business Assurance Sweden AB and must be returned on request
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance Sweden AB, Box 6046, 171 06 Solna, Sweden Tel.: +46 8 587 940 00. www.dnvgl.com
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AVANTTI MÓVEIS P/ ESCRITORIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019
ÓRGÃO: TRE AL
DATA DE ABERTURA: 24/09/2019
CÓPIA CONTROLADA
Certificate No: DNV-COC-001775
Place and date: Solna 06 February, 2019

Appendix to Certificate
TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO
Locations included in the certification are as follows:
Site Name

Address

TODESCHINI S.A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

Alameda Todeschini, 370. Bairro Verona. Bento Gonçalves, RS. CEP:
95700-834. BRAZIL.

AVANTTI MOVEIS PARA
ESCRITORIO LTDA

Rua Fortaleza, 862, sala A. Botafogo. Bento Gonçalves, RS.
CEP: 95.700-580. BRAZIL.

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
This certificate is the property of DNV GL Business Assurance Sweden AB and must be returned on request
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance Sweden AB, Box 6046, 171 06 Solna, Sweden Tel.: +46 8 587 940 00. www.dnvgl.com
Page 2 of 2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2019.
Sr. Chefe SEPAT.
Reporto-me no presente para solitar a análise de conformidade
técnica de proposta, ITEM 01 PREGÃO 47 EMPRESA AVANTTI
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, 3ª classiﬁca, evento SEI
Nº 0609577, bem como a veriﬁcação da apresentação dos
documentos técnicos exigidos no item 4- Da proposta de Preços,
Termo de Referência/ANEXO I - PREGÃO 47/2019, elaborado pela
Unidade de V.Sª.
Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 16/10/2019, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609577 e o código CRC 92560A39.

0003031-60.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0609577

0609577v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

ATESTO

Atesto, para os devidos ﬁns, que a proposta, com seus
anexos, da empresa Avantti Móveis para Escritório Ltda, CNPJ nº
13.653.008/0001-07 doc. 0609575, atende às exigências técnicas do
edital para fornecer o Item 01 - estação de trabalho em "L".
Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 16/10/2019, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609658 e o código CRC 821EAEA9.

0003031-60.2019.6.02.8000

Atesto SEPAT 0609658

0609658v2
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Maceió, 16 de Outubro 2019.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019
Processo Administrativo N° 0003031-60.2019.6.02.8000
Data da sessão: 24 de Setembro de 2019
Horário: 14:00 horas (horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Razão Social da Licitante: Galflex Soluções Eireli CNPJ: 00.631.479/0001-64 Endereço: Av.Moreira e Lima,677 – Farol
CEP: 57051-500 – Maceió- AL Telefone: (82) 3326.5040 FAX: (82) 3326.5040 e-mail:galflex677@gmail.com
As planilhas de quantitativos e custos conterão as descrições dos produtos que compõem a solução proposta,
incluindo as respectivas quantidades, unidades, preços unitários e totais gerais, expressos em reais (R$).
Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL
Atendendo à solicitação de V.Sa., apresentamos nossa proposta para fornecimento.
Item

Descrição

01

ESTAÇÕES DE TRABALHO, TAMPO ÚNICO
NO FORMATO EM L , COR OVO

02

ESTAÇÕES DE TRABALHO, TAMPO ÚNICO
NO FORMATO EM L , COR OVO –
Dimensão: 1400 mm largura (L) x 600
mm profundidade (P) x
1400 mm largura (L) x 600 mm
profundidade (P) x 740 mm de altura (H).
Tampo único, anatômico, formato em
L - Tampo confeccionado com chapas
de partículas de madeira de média
densidade (MDP – Médium Density
Particle
board),
selecionadas
de
eucalipto
e
pinus
reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termo estabilizadas sob
pressão, com 25 mm de espessura,

Marca e
Modelo

Und

Qnt.

Preço expresso R$
Unitário
Total

NÃO COTAMOS

91007/
9900099/
9860095

Un

15

R$ 840,00

R$ 12.600,00

Avantti

AV. MOREIRA E SILVA, 677-FAROL
FONE: (82) 3326-5040 CEP: 57.051-500 MACEIO-AL C.N.P. J 00.631.479/0001-64.
INSC. EST. 24.087.951-1
galflex677@gmail.com

Proposta ITEM 02 EMPRESA GALFLEX (0609701)
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revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melamínico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo.
As chapas possuem densidade mínima de
565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à
flexão estática kgf/cm² = 143, resistência
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as normas NBR 14810-1 Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e
NBR 14810-3
Métodos de ensaio. O bordo que
acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fita de poliestireno com
2,5 mm de espessura mínima, coladas
com adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergonômico de 2,5
mm de acordo com as Normas ABNT. O
acesso do cabeamento ao tampo é feito
por meio de 03 (três) passa-cabos
ovalados em PVC rígido, com diâmetro
interno mínimo de 80 mm, com tampa
removível na cor preta, e abertura para
passagem de cabos. A fixação
tampo/estrutura deverá ser feita por
meio de parafusos máquina M6, fixados
por meio de buchas metálicas
confeccionadas em ZAMAK cravadas na
face inferior do tampo.
Painel frontal - Painéis frontais
estruturais
e
de
privacidade,
confeccionados com chapas de partículas
de madeira de média densidade
(MDP – Médium Density Particle board),
selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas
com
resina
sintética
e
termo
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces
com filme termo prensado de
melamínico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco, e antirreflexo.
As chapas possuem densidade mínima de
575 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à
flexão estática kgf/cm² = 163, resistência
AV. MOREIRA E SILVA, 677-FAROL
FONE: (82) 3326-5040 CEP: 57.051-500 MACEIO-AL C.N.P. J 00.631.479/0001-64.
INSC. EST. 24.087.951-1
galflex677@gmail.com
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à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as normas NBR 14810-1 Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e
NBR 14810-3
Métodos de ensaio. O bordo que
acompanha todo o contorno do painel é
encabeçado em fita de poliestireno com
0,45 mm de espessura mínima, coladas
com adesivo hot melt. A fixação
painel/estrutura deverá ser feita por
meio de parafusos ocultos tipo minifix.
Estruturas
laterais
Metálicas,
constituídas por chapas metálicas
conformadas, cuja composição se divide
em pata, coluna, e suporte do tampo.
PATA fabricada em chapa de aço com
espessura mínima de 1,5 mm,
estampada e repuxada, medindo 60 x
520 x 70 mm, com furos superiores para
conexão com a coluna.
Coluna dupla, fabricada em chapa de aço
com espessura de 0,9 mm, dobrada em
forma de meia cana; unidas pelo
processo de solda MIG por chapas de
formato ovalado com espessura mínima
de 3 mm, sendo estas chapas dispostas
em ambas as extremidades da coluna, na
posição horizontal, proporcionando
desta forma uma interligação perfeita
(entre PATA-coluna-suporte do tampo)
por meio de solda MIG; e uma na posição
vertical, proporcionando a fixação de
uma possível calha estrutural sob o
tampo, por meio de parafusos tipo M6.
Paralela à coluna, é acoplada uma calha
de saque lateral, cuja função é
proporcionar a subida de cabos do piso
ao tampo de forma discreta e funcional.
Suporte do tampo fabricado em chapa
de aço com espessura mínima de 3 mm,
estampada e repuxada, fixada a coluna
por meio de solda MIG. Todas as partes
metálicas deverão ser submetidas a um
pré-tratamento por fosfatização a base
de zinco (lavagem - decapagem fosfatização) e pintura eletrostática em
tinta epóxi em pó texturizada,
AV. MOREIRA E SILVA, 677-FAROL
FONE: (82) 3326-5040 CEP: 57.051-500 MACEIO-AL C.N.P. J 00.631.479/0001-64.
INSC. EST. 24.087.951-1
galflex677@gmail.com
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polimerizada em estufa a 200º C.
Acabamento com sapatas em PVC rígido
com diâmetro de 63 mm, cuja função
será contornar eventuais desníveis de
piso.
Estrutura de sustentação central Formada por chapas metálicas dobradas
em formato pentagonal, com sua quina
frontal arredondada, fundindo desta
forma duas arestas do pentágono em
uma única face redonda, conferindo a
estrutura beleza e robustez; tendo uma
calha
interna
passagem
para
cabeamento, com tampa removível, e
com 05 furos para acoplamento de
tomadas de elétrica, telefonia e dados.
Todas as partes metálicas deverão ser
submetidas a um pré-tratamento por
fosfatização a base de zinco (lavagem decapagem - fosfatização) e pintura
eletrostática em tinta epóxi em pó
texturizada, polimerizada em estufa a
200º C. Acabamento com sapatas em
PVC rígido, cuja função será contornar
eventuais desníveis de piso.
Eletrocalhas - Confeccionadas com
chapas metálicas dobradas, com
espessura mínima de 0,63 mm, fixadas á
estrutura por meio de parafusos
máquina M6x12. A calha é dotada de
porta tomadas confeccionado com
chapas metálicas dobradas, com
espessura mínima de 0,63 mm com
orifícios para instalação de 2 tomadas de
força convencionais (redondas) e 2 para
Plugs tipo RJ-45.

Total Geral:
R$ 12.600,00
(Doze Mil E Seiscentos Reais)

AV. MOREIRA E SILVA, 677-FAROL
FONE: (82) 3326-5040 CEP: 57.051-500 MACEIO-AL C.N.P. J 00.631.479/0001-64.
INSC. EST. 24.087.951-1
galflex677@gmail.com
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CONDIÇÕES COMPLEMENTARES:
Condições de pagamento:
Prazo de entrega:
Validade da proposta:
Marca:
IPI:
Frete:
Assistência técnica:
Garantia:

em até 10 (dez) dias úteis, em uma única parcela, após a entrega do
Mobiliário e o recebimento definitivo da Nota Fiscal respectiva
Até 45 dias corridos, contados a partir da data de recebimento da
Autorização de Fornecimento.
60 dias
Avantti
Incluso
INCLUSO
Permanente
5 anos contra defeito de fabricação.

OBS: Todos os encargos incluso: Frete, montagem

DADOS DO FATURAMENTO
Galflex Soluções Eireli.
Endereço: Av. Moreira e Silva 677, Farol. CEP: 57.051-500
CNPJ: 00.631.479/0001-64
IE: 24087951-1
Dados Bancários:
Banco Itaú
Agencia: 0369
Conta corrente: 40376-1
Cordialmente,
Galflex Soluções Eireli.

AV. MOREIRA E SILVA, 677-FAROL
FONE: (82) 3326-5040 CEP: 57.051-500 MACEIO-AL C.N.P. J 00.631.479/0001-64.
INSC. EST. 24.087.951-1
galflex677@gmail.com
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AVANTTI MÓVEIS P/ ESCRITORIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019
ÓRGÃO: TRE AL
DATA DE ABERTURA: 24/09/2019
CÓPIA CONTROLADA
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AVANTTI MÓVEIS P/ ESCRITORIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019
ÓRGÃO: TRE AL
DATA DE ABERTURA: 24/09/2019
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AVANTTI MÓVEIS P/ ESCRITORIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019
ÓRGÃO: TRE AL
DATA DE ABERTURA: 24/09/2019
CÓPIA CONTROLADA
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AVANTTI MÓVEIS P/ ESCRITORIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019
ÓRGÃO: TRE AL
DATA DE ABERTURA: 24/09/2019
CÓPIA CONTROLADA
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019
ÓRGÃO: TRE AL
DATA DE ABERTURA: 24/09/2019
CÓPIA CONTROLADA
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AVANTTI MÓVEIS P/ ESCRITORIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019
ÓRGÃO: TRE AL
DATA DE ABERTURA: 24/09/2019
CÓPIA CONTROLADA
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AVANTTI MÓVEIS P/ ESCRITORIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019
ÓRGÃO: TRE AL
DATA DE ABERTURA: 24/09/2019
CÓPIA CONTROLADA
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AVANTTI MÓVEIS P/ ESCRITORIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019
ÓRGÃO: TRE AL
DATA DE ABERTURA: 24/09/2019
CÓPIA CONTROLADA
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AVANTTI MÓVEIS P/ ESCRITORIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019
ÓRGÃO: TRE AL
DATA DE ABERTURA: 24/09/2019
CÓPIA CONTROLADA
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AVANTTI MÓVEIS P/ ESCRITORIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019
ÓRGÃO: TRE AL
DATA DE ABERTURA: 24/09/2019
CÓPIA CONTROLADA
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019
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AVANTTI MÓVEIS P/ ESCRITORIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019
ÓRGÃO: TRE AL
DATA DE ABERTURA: 24/09/2019
CÓPIA CONTROLADA


Certificate No:
DNV-COC-001775
Issue Number:
0.0

Initial certification date:
06 February, 2019

Validity:
06 February, 2019 - 05 February, 2024

The validity of this certificate shall be verified on www.info.fsc.org

This is to certify that

TODESCHINI S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Alameda Todeschini, 370. Bairro Verona, Bento Gonçalves, RS. CEP: 95700-834. BRAZIL
and the sites as mentioned in the Appendix accompanying this Certificate

has been found to conform to FSC standard(s):

FSC-STD-40-004 ver 3.0, FSC-STD-40-003 ver 2.1
This certificate is valid for the following Scope:
Distribution of fiberboard (MDF), particleboard (MDP), hard fiberboard (HDF).
Production of cabinets, tables, office furniture, institutional furniture, chests, parts of
furniture and shelves. FSC Mix by transfer system.
A list of the certificated products can be obtained from the FSC database, www.info.fsc.org.
This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSCcertified (or FSC Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered
covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping
documents.

Place and date:

For the issuing office:
DNV GL – Business Assurance
Sweden AB

Solna 06 February, 2019

______________________________________________________________________________

Ann-Louise Pått
Management Representative

www.fsc.org

FSC® A000509
The mark of
responsible forestry
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
This certificate is the property of DNV GL Business Assurance Sweden AB and must be returned on request
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance Sweden AB, Box 6046, 171 06 Solna, Sweden Tel.: +46 8 587 940 00. www.dnvgl.com
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AVANTTI MÓVEIS P/ ESCRITORIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019
ÓRGÃO: TRE AL
DATA DE ABERTURA: 24/09/2019
CÓPIA CONTROLADA
Certificate No: DNV-COC-001775
Place and date: Solna 06 February, 2019

Appendix to Certificate
TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO
Locations included in the certification are as follows:
Site Name

Address

TODESCHINI S.A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

Alameda Todeschini, 370. Bairro Verona. Bento Gonçalves, RS. CEP:
95700-834. BRAZIL.

AVANTTI MOVEIS PARA
ESCRITORIO LTDA

Rua Fortaleza, 862, sala A. Botafogo. Bento Gonçalves, RS.
CEP: 95.700-580. BRAZIL.

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
This certificate is the property of DNV GL Business Assurance Sweden AB and must be returned on request
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance Sweden AB, Box 6046, 171 06 Solna, Sweden Tel.: +46 8 587 940 00. www.dnvgl.com
Page 2 of 2
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LINHACERTIFICADA
1
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SOBRENÓS
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Fundada em Maio de 2011, a Avantti
Office, uma empresa do grupo Todeschini,
inspirada em sua realização profissional

e pensando no seu conforto no dia-a-dia,
aliou funcionalidade e design em projetos
personalizados para você ter móveis para

Produto em
Conformidade

NR17
ERGONOMIA

trabalhar bem, com a assinatura de um dos
maiores grupos moveleiros do Brasil.

5

A 

GARANTIA

3
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LINHACERTIFICADA
Móveis Certificados pela ABNT que atendem o
mais alto padrão de resistência e ergonomia,
aliando design e qualidade. Com certificações para
mesas de trabalho, mesas de reunião, armários,
gaveteiros, estações de trabalho e call center.
Com tampos de 25mm e caixaria de 18mm.

4
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91506 | 91706 | 91504 | 91518 | 91508 | 91111 | 91702
5
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91011 | 91702 | 91507 | 91706 | 91503 | 91514 | 91512

Sempre visando oferecer os melhores produtos,
além das certificações pela ABNT, a linha possui
produtos em conformidade com a NR 17, a qual
determina medidas ideais para que os móveis
sejam os mais adequados ao trabalho.

6
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Produto em
Conformidade

NR17
ERGONOMIA

91024 | 98013 | 91700 | 91507 | 91512

Tampos de trabalho revestidos com fita borda de 3 mm de
espessura com raio mínimo de 2,5mm.
Calhas para passagem de fiação e divisórias
frontais são opcionais que complementam a linha.

7
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LINHACERTIFICADA

Relação das Informações
Código largura x altura x profundidade
Código + cor: exemplo 92101 132

PRODUTOS

LINHA CERTIFICADA

Mesa Reta Pé
Painel
91101
91102
91103
91104
91105
91129
91131
91132
91133
91134
91135
91119

80 x 74 x 60
100 x 74 x 60
120 x 74 x 60
140 x 74 x 60
150 x 74 x 60
180 x 74 x 60
80 x 74 x 80
100 x 74 x 80
120 x 74 x 80
140 x 74 x 80
150 x 74 x 80
180 x 74 x 80

Plataforma
Central Componível
91122
91123
91124
91139
91136
91137
91138
91125

100 x 74 x 132,2
120 x 74 x 132,2
140 x 74 x 132,2
160 x 74 x 132,2
100 x 74 x 172,2
120 x 74 x 172,2
140 x 74 x 172,2
160 x 74 x 172,2

Mesa
Semi-Oval Pé Painel
91442
91443

160 x 74 x 120
200 x 74 x 120

Mesa Reta Pé Metal
91001
91002
91003
91004
91005
91029
91031
91032
91033
91034
91035
91019

80 x 74 x 60
100 x 74 x 60
120 x 74 x 60
140 x 74 x 60
150 x 74 x 60
180 x 74 x 60
80 x 74 x 80
100 x 74 x 80
120 x 74 x 80
140 x 74 x 80
150 x 74 x 80
180 x 74 x 80

Plataforma
Auxiliar Componível
91142
91143
91144
91149
91146
91147
91148
91145

100 x 74 x 132,2
120 x 74 x 132,2
140 x 74 x 132,2
160 x 74 x 132,2
100 x 74 x 172,2
120 x 74 x 172,2
140 x 74 x 172,2
160 x 74 x 172,2

Mesa
Semi-Oval Pé Metal
91402
91403

160 x 74 x 120
200 x 74 x 120

Mesa “L”
Pé Painel Dir/Esq
91106
91107
91108
91109
91111
91113
91121

120/120 x 74 x 60/60
140/140 x 74 x 60/60
160/160 x 74 x 60/60
120/140 x 74 x 60/60
120/160 x 74 x 60/60
140/160 x 74 x 60/60
180/180 x 74 x 80/80

Plataforma 4
Posições Pé Metálico
91022
91023
91024
91039
91036
91037
91038
91025

200 x 74 x 132,2
240 x 74 x 132,2
280 x 74 x 132,2
320 x 74 x 132,2
200 x 74 x 172,2
240 x 74 x 172,2
280 x 74 x 172,2
320 x 74 x 172,2

Mesa
Semi-Oval Pé Painel
91444

300 x 74 x 120

Mesa “L”
Pé Metal Dir/Esq
91006
91007
91008
91009
91011
91013
91021

120/120 x 74 x 60/60
140/140 x 74 x 60/60
160/160 x 74 x 60/60
120/140 x 74 x 60/60
120/160 x 74 x 60/60
140/160 x 74 x 60/60
180/180 x 74 x 80/80

Plataforma
Auxiliar Pé Metálico
91042
91043
91044
91049
91046
91047
91048
91045

100 x 74 x 132,2
120 x 74 x 132,2
140 x 74 x 132,2
160 x 74 x 132,2
100 x 74 x 172,2
120 x 74 x 172,2
140 x 74 x 172,2
160 x 74 x 172,2

Mesa
Semi-Oval Pé Metal
91404

300 x 74 x 120

Mesa “L”
Península Pé Painel
120/160 x 74 x 60/60
160/220 x 74 x 80/80

91116
91118

Mesa “L”
Península Pé Metal
91016
91018

91126 120/120 x 74/90 x 60/60
91128 140/140 x 74/90 x 60/60
91130 160/160 x 74/90 x 60/60
91127 180/180 x 74/160 x 80/80

Call Center

Mesa Retangular
Reunião Pé Painel

91904 100 x 63,5 à 99,5 x 90

91445 160 x 74 x 120
91446 200 x 74 x 120
91447 300 x 74 x 120

91405 160 x 74 x 120
91406 200 x 74 x 120
91407 300 x 74 x 120

Mesa
Redonda Pé Painel

Mesa
Redonda Pé Metal

Balcão Atendimento
Reto Pé Painel

120 x 74 x 120

91401 120 x 74 x 120

91900 80 x 74/110 x 73
91901 100 x 74/110 x 73
91902 120 x 74/110 x 73
91903 160 x 74/110 x 73

91441

8
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120/160 x 74 x 60/60
160/220 x 74 x 80/80

Estação de Trabalho

SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 452

Mesa Retangular
Reunião Pé Metal

LINHACERTIFICADA

Relação das Informações
Código largura x altura x profundidade
Código + cor: exemplo 92101 132

PRODUTOS

LINHA CERTIFICADA

Baixo 01 Porta



Médio 01 Porta





 


   
 

91500 45 x 74,3 x 50

91501 45 x 126,5 x 50

91502 45 x 159,9 x 50

91516 45 x 210 x 63





Baixo 02 Portas
91503
91504
91522
91523


    

Médio 02 Portas

80 x 74,3 x 50
90 x 74,3 x 50
80 x 74,3 x 63
90 x 74,3 x 63

91505
91506
91524
91525

80 x 126,5 x 50
90 x 126,5 x 50
80 x 126,5 x 63
90 x 126,5 x 63

91507 80 x 159,9 x 50
91508 90 x 159,9 x 50
91526 80 x 159,9 x 63
91527 90 x 159,9 x 63



            
91528
91529
91530
91531

80 x 210 x 50
90 x 210 x 50
80 x 210 x 63
90 x 210 x 63

91512
91513

80 x 159,9 x 50
90 x 159,9 x 50

%&' ( )
&  
   

 

Mesa 01 Porta

91509 45 x 74,3 x 60

Gaveteiro
Volante 02 Gavetões

91701 47 x 70.3 x 45

Lateral
Mesa 02 Portas
91510
91511

80 x 74,3 x 60
90 x 74,3 x 60

Gaveteiro
Volante 02 Gavetas



91709

  

47 x 70.3 x 45


   
91514 120 x 74,3 x 50
91515 135 x 74,3 x 50

Gaveteiro
Volante 04 Gavetas
91703 47 x 70.3 x 45

 





Gaveteiro

com Portas de correr

Suspenso 01 Porta

Suspenso sem Porta

91521 135 x 74,3 x 50

91517 45 x 41 x 37
91518 80 x 41 x 37

91519 45 x 41 x 35
91520 80 x 41 x 35

Gaveteiro
Volante02 Gavetas
e 01 Gavetão
91702 47 x 70.3 x 45

Gaveteiro

   

 "  

91700 35 x 31,5 x 44,8

91708 35 x 46,6 x 44,8

9900009
9900010
9900011
9900012

preto
cinza
preto
cinza

119 x 2 x 47
119 x 2 x 47
134 x 2 x 47
134 x 2 x 47

%&' ( )

  
    

  
  !   

Gavetões

91704 47 x 74.3 x 50

91707 47 x 74,3 x 50

91706 47 x 126,5 x 50

#$

e 01 Gavetão

9900001 Preto
9900002 Cinza
9900003 Preto
9900004 Cinza
9900005 Preto
9900006 Cinza
9900007 Preto
9900008 Cinza
9900068 Preto
9900069 Cinza
9900070 Preto
9900071 Cinza
9900072 Preto
9900073 Cinza

44 x 2 x 47
44 x 2 x 47
46 x 2 x 47
46 x 2 x 47
79 x 2 x 47
79 x 2 x 47
89 x 2 x 47
89 x 2 x 47
44 x 2 x 60
44 x 2 x 60
79 x 2 x 60
79 x 2 x 60
89 x 2 x 60
89 x 2 x 60

9
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PADRÃO DE CORES / ACESSÓRIOS
LINHA CERTIFICADA
PADRÃO DE CORES - PRODUTOS
119
BRANCO COM
BRANCO

120
PRETO COM
PRETO

122
BEGE COM
BEGE

123
CINZA COM
CINZA

PRODUTOS COMPLEMENTARES - NÃO POSSUEM NBR ESPECÍFICA

CERTIFICAÇÕES ABNT

MESAS

121
ARGILA COM
ARGILA

Divisória Angular

Divisória para
Plataformas

Porta Teclado
Retrátil

Porta CPU

Conexão 90 Graus

Conexão Gota
para Reunião

Conexão 90
Graus sem Pé

98008 95 x 32 x 1,5
98009 115 x 32 x 1,5
98010 135 x 32 x 1,5
98011 155 x 32 x 1,5

98142 70 x 25 x 1,5
98012 90 x 25 x 1,5
98013 110 x 25 x 1,5
98143 130 x 25 x 1,5

98017 60,5 x 10 x 41

98007 30 x 12,7 x 43

98004 60 x 74 x 60

98005 120 x 74 x 50
98006 121,5 x 74 x 50

98014 60 x 2,5 x 60

CALL CENTER
TELE MARKETING

PADRÃO DE CORES DOS PRODUTOS COMPLEMENTARES
95
BRANCO

ESTAÇÃO DE
TRABALHO

83
PRETO

930
ARGILA

ARMÁRIOS
E GAVETEIROS

10
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931
BEGE

82
CINZA

ACESSÓRIOS

Relação das Informações
Código largura x altura x profundidade
Código + cor: exemplo 92101 132

LINHA CERTIFICADA
ACESSÓRIOS LINHA CERTIFICADA

Trilho para Armário Pasta Suspensa
9900013
9900014
9900015
9900016

77 x 3,5 x 40 Preto armário 80cm
77 x 3,5 x 40 Cinza armário 80cm
87 x 3,5 x 40 Preto armário 90cm
87 x 3,5 x 40 Cinza armário 90cm

Calha Passa Fio J
Fixada nas saias
9900064
9900098
9900099

40 x 8 x 7
60 x 8 x 7
80 x 8 x 7

Calha Berço Passa Fio
Fixada nos tampos
Preto
Preto
Preto

9900048
9900049
9900090
9900050
9900051
9900091
9900052
9900053
9900092
9900088
9900089
9900093

Ítem 9900099 com três conjuntos de recortes.
Acompanha tomadas.

Calha Vertical Passa Fio
Fixada nos pés painéis

9,8 à 20,5 x 35 à 52 x 30
9,8 à 20,5 x 35 à 52 x 30
9,8 à 20,5 x 35 à 52 x 30
9,8 à 20,5 x 35 à 52 x 30
9,8 à 20,5 x 35 à 52 x 30

9900023 10 x 59 x 5,5 Preto

Caixa de tomada Reunião

Preto
Cinza
Branco
Argila
Bege

9900061

29,5 x 5 x 3,5

70 x 7,5 x 42,6
70 x 7,5 x 42,6
70 x 7,5 x 42,6
90 x 7,5 x 42,6
90 x 7,5 x 42,6
90 x 7,5 x 42,6
110 x 7,5 x 42,6
110 x 7,5 x 42,6
110 x 7,5 x 42,6
130 x 7,5 x 42,6
130 x 7,5 x 42,6
130 x 7,5 x 42,6

Calha Vertical Passa Fio para
Coluna de Metal

Preto
Cinza
Branco
Preto
Cinza
Branco
Preto
Cinza
Branco
Preto
Cinza
Branco

9900054
9900055
9900094
9900100
9900101

40 x 56 x 6
40 x 56 x 6
40 x 56 x 6
40 x 56 x 6
40 x 56 x 6

Preto
Cinza
Branco
Argila
Bege

Usada somente na plataforma dupla
e complemento pé metálico

Usada somente na plataforma dupla
e complemento pé metálico

Régua com 3
Tomadas e 2 RJ

Suporte para CPU Regulável
Fixado nos tampos
9900058
9900059
9900095
9900096
9900097

Calha Berço com
Divisor de Fio

9900047 85 x 12 x 20 Preto

Puxador Línea
Preto

9900143
9900144

Polido
Escovado

Caixa de Tomada Plástica
02 tomadas 02 RJ

Caixa de tomada metálica
slim 01 tomada 01 RJ

Caixa de Tomada Metálica
Slim 03 tomadas 02 RJ

Caixa de Tomada com 2
Recortes pra Energia e Rj

9900147
15 x 5,5 x 7,8 Cinza
9900148
15 x 5,5 x 7,7 Preto
Recorte no tampo 13,8 x 6,6cm
Acompanha 02 tomadas

9900149 11,8 x 5,8 x 5,8 Cinza
9900150 11,8 x 5,8 x 5,8 Preto
Recorte no tampo 11 x 4,8cm
Acompanha 01 tomada

9900151
24 x 5,8 x 5,8 Cinza
9900152
24 x 5,8 x 5,8 Preto
Recorte no tampo 23,3 x 4,8cm
Acompanha 03 tomadas

9900056 10,5 x 5,2 x 10,5 Preto
9900057 10,5 x 5,2 x 10,5 Cinza

Puxador Arco
9900145
9900146

Polido
Escovado

Kit com 2 Tomadas usada
para Caixa de Tomada

Diâmetro de 9cm
9900118

20 x 13 x 16

Preto

Recorte no tampo 18,5 x 11,5
Acompanha 4 tomadas

9900060

Preto

11
Proposta ITEM 02 EMPRESA GALFLEX (0609701)

SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 455

agenciataura
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Fone (54) 3455.0450 • Fax (54) 3455.0456
www.avanttimoveis.com.br
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AVANTTI MÓVEIS P/ ESCRITORIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019
ÓRGÃO: TRE AL
DATA DE ABERTURA: 24/09/2019
CÓPIA CONTROLADA
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DATA DE ABERTURA: 24/09/2019
CÓPIA CONTROLADA
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2019.
Sr. Chefe SEPAT.

Reporto-me no presente para solitar a análise de conformidade técnica de
proposta, ITEM 02 PREGÃO 47 EMPRESA GALFEX, 3ª classifica, evento SEI
Nº 0609701, bem como a verificação da apresentação dos documentos técnicos
exigidos no item 4- Da proposta de Preços, Termo de Referência/ANEXO I - PREGÃO
47/2019, elaborado pela Unidade de V.Sª.

Agradeço antecipadamente.

PREGOEIRO.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 16/10/2019, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609705 e o código CRC 062946BF.
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Despacho PREG 0609705
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

ATESTO

Atesto, para os devidos ﬁns, que a proposta, com seus
anexos,
da
empresa
Galﬂex
Soluções
Eireli,
CNPJ
nº
00.631.479/0001-64, doc. 0609701, atende às exigências técnicas do
edital para fornecer o Item 02 - estação de trabalho em "L".
Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 16/10/2019, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609742 e o código CRC B4E72A6D.

0003031-60.2019.6.02.8000

Atesto SEPAT 0609742

0609742v2
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Certidão CADIN EMPRESA ITEM 01 AVANTTI (0610412)
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Certidão CADIN EMPRESA ITEM 02 GALFLEX (0610414)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 6293 - 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 TREAL/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 X
nomeação?

0594805

---------------------------------------------------- ------ -----------------------------------------------------

II- Lances

2 - A abertura da sessão ocorreu no
X
horário previsto no edital?
3 - Em havendo dois ou mais lances
iguais, prevaleceu aquele que foi
recebido e registrado primeiro?
4 - Encerrada a etapa de lances, foi
encaminhada, pelo sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que tenha
Informação 6293 (0610417)

NÃO OCORREU

X
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apresentado lance mais vantajoso,
para obtenção de melhor proposta,
observando o critério de julgamento?

X

5 – Foram negociadas condições
diferentes daquelas previstas no
edital?

X

6 – Havendo planilha de custos, esta
foi analisada?

NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA
EXIGÊNCIA

III - Proposta
7-Foi conferida Exclusividade
Microempresas
e Empresas
Pequeno Porte na participação
certame,quando o valor estimado
de até R$ 80.000,00?

de
de
do X
for

8 -Foi conferida a preferência,
nas aquisições de bens e serviços
de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91,
quando aplicável?

9-A proposta está em
conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital?

--

X

10 – Tendo havido a exigência da
apresentação
de
documentação
complementar
à
proposta
X
(manuais,certiﬁcados,
declarações
etc.), a referida documentação foi
apresentada?

11

–

Após

a

veriﬁcação

---

OBJETO NÃO EXIGE

1- PROPOSTA ITEM 01 0609575;
CONFORMIDADE UNIDADE
REQUISITANTE ITEM 01: 0607490.
2- PROPOSTA ITEM 02 0609701;
CONFORMIDADE UNIDADE
REQUISITANTE ITEM 02 0609742

CONFORME ATESTO DA UNIDADE
REQUISITANTE DOCUMENTOS
EXIGIDOS NO TERMO DE
REFERÊNCIA FORAM
APRESENTADOS PELOS LICITANTES
VENCEDORES. DOCS.ANEXO ÀS
PROPOSTAS. V. ITEM 9

de

Informação 6293 (0610417)
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conformidade acima, a classiﬁcação
X
das
propostas
apresentouse adequada?
IV- JULGAMENTO
CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DA
UNIDADE RESPONSÁVEL
RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO
NA FASE INTERNA DO CERTAME

12 – O melhor preço ofertado
é compatível com os preços
praticados no mercado?

X

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/SICAF E NÍVEL DE
CREDENCIAMENTO
EMPRESA ITEM 01 - 0610168
EMPRESA ITEM 02 - 0610174

15.1 - FGTS

15.2 - INSS

15.3 - RECEITA FEDERAL

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU
MUNICIPAIS
15.5 - Estando algum documento
relativo à regularidade fiscal
desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a
documentação atualizada

Informação 6293 (0610417)

X

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG
- ITEM 15

X

CONSULTA PELO PREGOEIRO
SIASG ITEM 15

X

X

CONSULTA PELO PREGOEIRO
SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO
SIASG ITEM 15

NÃO FOI NECESSÁRIO- PREGOEIRO
REALIZOU CONSULTA SÍTIOS
OFICIAIS. CONFORME PREVISÃO
EDITALÍCIA
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16 – Constam nos autos Certidão
negativa de Débitos Trabalhistas?

ANEXO CERTIDÃO TRABALHISTA E
CONSOLIDADA, CNJ, TCU, PORTAL
TRANSPARÊNCIA

X

EMPRESA ITEM 01 0610158
EMPRESA ITEM 02 0610172
EMPRESA ITEM 01 0610412

17 – Consta consulta ao Cadin?

X

18 – Consta nos atuos os seguintes
documentos /consulta quando for o
caso?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

18.1 – Declaração de inexistência de
fatos supervenientes e impeditivo;

EMPRESA ITEM 02 0610414

EMPRESA ITEM 01 0610154

X

EMPRESA ITEM 02 0610169

18.2 – Declaração que a empresa não
X
emprega menor;

CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de
independente de proposta;

X

CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra
como Microempresa ou empresa de X
pequeno porte;

CONFORME ITEM 18.1

18.5Existência
de
registros
impeditivos
da
contratação
no
Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas
e
Suspensas
da
Controladoria
Geral
da
União,
disponível no Portal da Transparência;

X

18.6- Certidão negativa de inidôneos
do TCU (art. 46 da Lei nº 8.443/1992)

CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do
edital (no tocante à habilitação) não
contemplada por este Papel de X
Trabalho? (especiﬁcar no campo
observações)
Informação 6293 (0610417)

V. ITEM 16

CONFORME ITEM 10, LICITANTES
ANEXARAM CONFORME
DETERMINADO NO TERMO DE
REFERÊNCIA, DOCUMENTOS JUNTO
ÀS PROPOSTAS E DEVIDAMENTE
ATESTADOS PELA UNIDADE

SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 534

REQUISITANTE.
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

19 -Os documentos e anexos
exigidos foram apresentados nos
prazos estabelecidos no edital

---------------------------------------------------- ------ -----------------------------------------------------

VI - ATA

20- A ata contém os seguintes
elementos: licitantes
participantes, propostas
apresentadas e lances ofertados na
X
ordem de classificação, aceitabilidade
da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

ATA 0610408 / NÃO OCORREU
RECURSO

21- A ata encontra-se assinada pelo
pregoeiro e pela equipe de apoio?

ATA ASSINADA PELO PREGOEIRO
ELETRONICAMENTE. RATIFICAMOS A
ATUAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO
HERMÍNIO DE BARROS NETO COMO
EQUIPE DE APOIO

X

22- Declarado o vencedor, os
licitantes manifestaram imediata e
motivadamente intenção de recorrer,
em campo próprio do sistema?

NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram
apresentados no prazo de 3 (três)
dias?

NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de
recurso por qualquer dos licitantes,
os demais foram intimados, na
sessão pública, da possibilidade de
apresentar contra-razões no prazo de
03(três) dias, contados do término do
prazo do recorrente?

NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a
decisão impugnada?

NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha
Informação 6293 (0610417)
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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

30- Havendo interposição de recurso,
houve a adjudicação e homologação
do objeto licitado ao licitante vencedor
pelo Desembargador Presidente?

31 - Consta nos autos demais
relatórios extraídos do comprasnet
x
(proposta e resultado por fornecedor)
e relatório do pregoeiro?

TERMO DE ADJUDICAÇÃO: 0610431

NÃO OCORREU RECURSO

Propostas v. item 9
Resultado Fornecedor - 0610410

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 17/10/2019, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0610417 e o código CRC C83E9BC3.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
: 0003031-60.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
PREGÃO ELETRÔNICO 47/2019. MÓVEIS. ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA OS
ASSUNTO
:
CARTÓRIOS ELEITORAIS.

Parecer nº 2221 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE
Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 47/2019

Objeto: Registro de Preços de material permanente mobiliário - estações de trabalho para os Cartórios Eleitorais do
TRE/AL, conforme Termo de Referência, da Seção de Almoxarifado e
especiﬁcações descritas nos Anexos I e I-A do Edital do Pregão
Eletrônico n.º 47/2019 (0590556).
Licitante vencedor:
1. AVANTTI
MÓVEIS
PARA
ESCRITÓRIO
LTDA., CNPJ Nº 13.653.008/0001-07, vencedor do Item 1 (Estação
de Trabalho), pelo melhor lance unitário negociado no valor de R$
880,00 (oitocentos e oitenta reais) para aquisição de 45 (quarenta e
cinco) unidades, totalizando R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e
seiscentos reais).
2.
GALFLEX
SOLUÇÕES
EIRELI,
CNPJ
Nº
00.631.479/0001-64, vencedor do Item 2 (Estação de Trabalho), pelo
melhor lance unitário negociado no valor de R$ 840,00 (oitocentos e
quarenta reais), para aquisição de 15 (quinze) unidades, totalizando
R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).
Após análise, tendo como referência as exigências do
edital do pregão e seus anexos (0590556), conforme papel de
trabalho abaixo, veriﬁcada a existência da devida reserva de crédito
necessária para pretensa aquisição (0573146, 0573153), bem como a
elaboração de Lista de Veriﬁcação pelo Senhor Pregoeiro
(Informação 6293 - 0610417) e por tudo o mais que dos autos consta,
concluímos pela legalidade do presente procedimento
licitatório, realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico, regido
pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de
31 de maio de 2005, 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.
Lisiana Teixeira Cintra
Assessora de Constas e Apoio à Gestão em Substituição

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.
Item

1

Questionário

Sim Não N/A Evento

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

Comprasnet (05/09/19) 0590561
SIM

DOU (30/08/19) 0587307

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

Para a Administração Pública Federal:
2

até R$ 650 mil (DOU e internet)

SIM

- 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.

Parecer 2221 (0610590)
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Comprasnet (30/08/19) 0587004
DOU (30/08/19) 0587307

3

4

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

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
SIM
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Publicação (0587307) 30/08/2019
Ata Pregão (0610408) 24/09/2019

Ata Pregão (0610408)

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

5

6

O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

SIM

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

SIM

Termo de Adjudicação
(0610431)

Termo de Adjudicação
(0610431)
Resultado por
fornecedor (0610410)
Empresa AVANTTI
SICAF - 0610168 (pág.
1)
Certidão trabalhista 0610158 (pág. 1)
Dec. inex. fatos 0609575 (pág.
4); 0610154 (pág. 2)
Dec. menor 0609575 (pág.
5); 0610154 (pág. 4)
Dec. Elaboração
independente 0609575 (pág.
6); 0610154 (pág. 5)
Laudo técnico 0609575 (pág. 11-12)
ART CREA-RS 0609575 (pág. 27)
Laudo de
Conformidade NR 170609575 (pág. 40-41)
ou
Certificação da
Associação Brasileira de
Ergonomia 0609575 (pág. 7; 26
Laudo de Conformidade
Norma ABNT NBR
13966:2008 0609575 (pág. 40-41)
ou
Relatório de Ensaio NR
17 - 0609575 (pág.1325)
Dec. não trab. forçado 0610154 (pág. 3)
Dec. Acessib. 0610154 (pág. 6)

7

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
SIM
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.

Dec. Cota Aprendizagem
- 0610154 (pág. 7)
Portal da transparência;
Consulta TCU 0610158 (pág.2)
Concordância com
condições do Edital 0610154 (pág. 1)
Análise técnica Atesto SPAT 0609658

Empresa GALFLEX
SICAF - 0610174
Certidão trabalhista 0610172 (pág. 1)
Dec. ME/EPP 0610169 (pág. 1)
Dec. inex. fatos -

Parecer 2221 (0610590)
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0610169 (pág. 2)
Dec. menor 0610169 (pág.6)
Dec. Elaboração
independente 0610169 0610154 (pág.
3)
Dec. não trab. forçado 0610169 (pág.4)
Dec. Acessib. 0610169 (pág. 7)
Dec. Cota Aprendizagem
- 0610169 (pág. 8)
Portal da transparência;
Consulta TCU 0610172 (pág.2)
Concordância com
condições do Edital 0610169 (pág. 5)

Análise técnica 0609742 - SPAT
8

Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão?

SIM

9

A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa?

SIM

AVANTTI: 0609575 (pág.
1-3)
GALFLEX: 0609701 (pág.
1)
Empresa AVANTTI
Portal da transparência 0610158 (pág. 2)
TCU/CNJ - 0610158 (pág.
2)
CADIN - 0610412

10

Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
SIM
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)?

Empresa GALFLEX
Portal da transparência 0610172 (pág. 2)
TCU/CNJ - 0610172 (pág.
2)
CADIN - 0610414

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 21/10/2019, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0610590 e o código CRC 3D8768BF.
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CONCLUSÃO

Maceió, 21 de outubro de 2019.
Sr. Presidente,
Constatada
a
regularidade
de
todos
os
atos
procedimentais realizados no presente certame, Registro de Preços,
na modalidade Pregão Eletrônico, para a aquisição de material
permanente - mobiliário - estações de trabalho para os Cartórios
Eleitorais do TRE/AL, e tendo em vista o Parecer n.º
2221/2019 (0610590), da Assessoria de Contas e Apoio a Gestão,
cujo teor é pela legalidade do procedimento licitatório, torno estes
autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador
Presidente deste Tribunal, para os ﬁns do disposto no art. 4º, inciso
XXII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o art. 27 do
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
21/10/2019, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0611581 e o código CRC 2719E789.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0003031-60.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
: Homologação. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Material Permanente.

Decisão nº 3171 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Concluído o procedimento licitatório em epígrafe, tendo
em vista a manifestação da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão ACAGE, por meio do Parecer nº 2221 (0610590), atestando a
legalidade de todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n°
47/2019, que tem por objeto o Registro de Preços para eventual
aquisição de material permanente - mobiliário (estações de trabalho)
para os Cartórios Eleitorais do TRE-AL, conforme Termo de
Referência, da Seção de Almoxarifado, e especiﬁcações descritas nos
Anexos I e I-A do Edital do Pregão.
Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto nº 5.450/2005, CONVOCO, para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa AVANTTI
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA., CNPJ Nº 13.653.008/0001-07,
vencedora do Item 1 (Estação de Trabalho), pelo melhor lance
unitário negociado no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta
reais) para aquisição de 45 (quarenta e cinco) unidades, totalizando
R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) e a
empresa GALFLEX SOLUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 00.631.479/000164, vencedora do Item 2 (Estação de Trabalho), pelo melhor lance
unitário negociado no valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta
reais), para aquisição de 15 (quinze) unidades, totalizando R$
12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), em conformidade com a Ata
de Realização do Pregão Eletrônico (0610408), mais o Termo de
Adjudicação (0610431).
À Secretaria de Administração, para as providências que
se fizerem necessárias à consecução deste procedimento.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 22/10/2019, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612074 e o código CRC D4B6A7EE.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00047/2019 (SRP)
Às 16:24 horas do dia 23 de outubro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003031-60.2019,
Pregão nº 00047/2019.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO
Descrição Complementar: Estação de trabalho - dimensões: 1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x
1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x 740 mm de altura (H).
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 45
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.386,1300
Situação: Homologado
Adjudicado para: AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA , pelo melhor lance de R$ 895,0000 , com valor
negociado a R$ 880,0000 e a quantidade de 45 Unidade .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Volta de
Fase

11/10/2019
13:12:43

-

Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.

Adjudicado

17/10/2019
17:41:02

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AVANTTI MOVEIS PARA
ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 13.653.008/0001-07, Melhor lance: R$
895,0000, Valor Negociado: R$ 880,0000

23/10/2019
Homologado
16:24:47

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Item: 2
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO
Descrição Complementar: Estação trabalho - dimensões: 1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x
1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x 740 mm de altura (H).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.386,1300
Situação: Homologado
Adjudicado para: GALFLEX SOLUCOES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 845,0000 , com valor negociado a R$
840,0000 e a quantidade de 15 Unidade .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

17/10/2019
17:41:02

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GALFLEX SOLUCOES EIRELI,
CNPJ/CPF: 00.631.479/0001-64, Melhor lance: R$ 845,0000, Valor Negociado:
R$ 840,0000

Homologado

23/10/2019
16:24:59

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=807582&tipo=t
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Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2019.

À SLC, para publicar o resultado do certame e
convocação do adjudicatário para assinatura da ata de rgistro
de preços.
Destaco que há convocação de cadastro de reserva
aberta até amanhã, dia 24.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/10/2019, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612995 e o código CRC F27DAA38.
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https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5566504

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:
Data de envio: 24/10/2019 18:37:46
Origem: Setor de Licitações e Contratos
Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
Ofício: 5566504
Data prevista de publicação: 25/10/2019
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho
As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias
Sequencial

Arquivo(s)

Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 47-2019
12136215 -AVANTTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA e GALFLEX
SOLUÇÕES EIRELI.rtf
Total da matéria
TOTAL DO OFICIO

Comprovante de envio de publicação da Homologação no DOU (0613809)

MD5
11d1a782b89acf61
e45ab88a51c4bd49

Tamanho
(cm)

Valor

5,00

R$
165,20

5,00

R$
165,20

5,00

R$
165,20
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Ata de Formação do Cadastro de Reserva
Data de abertura: 24/09/2019 14:00
Número da portaria: 120/2019
Data de portaria: 20/03/2019
Número do processo: 0003031-60.2019
Número do pregão: 00047/2019 (SRP)
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de 60 estações de trabalho necessárias ao bom funcionamento
dos cartórios eleitorais.

Item 1
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO
Descrição Complementar: Estação de trabalho - dimensões: 1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x
1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x 740 mm de altura (H).
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 45
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.386,1300
Fornecedores Vencedores
CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

13.653.008/0001-07

Quantidade Ofertada

AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Valor Adjudicado

45

R$ 880,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/10/2019 16:24
Data/Hora Final: 24/10/2019 16:24
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 24/10/2019 19:16
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 880,0000
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva
Classificação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Qtde. Ofertada

Data/Hora da Adesão

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

Eventos do Item
Evento

Data

CPF do
Usuário

Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de
Reserva

23/10/2019 758.180.78416:24:48
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/10/2019
16:24 com data fim prevista para 24/10/2019 16:24 pelo valor de R$
880,0000.

Envio do Cadastro
de Reserva ao
SIASG

24/10/2019 758.180.78419:16:29
34

Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Item 2
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO
Descrição Complementar: Estação trabalho - dimensões: 1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x
1350 a 1400 mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x 740 mm de altura (H).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termocadres.asp?prgCod=807582&tipo=t

Ata Cadastro de Reserva PE 47/2019 (0613845)
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Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15
Valor estimado: R$ 1.386,1300

Unidade de fornecimento: Unidade

Fornecedores Vencedores
CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

00.631.479/0001-64

Quantidade Ofertada

GALFLEX SOLUCOES EIRELI

Valor Adjudicado

15

R$ 840,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 23/10/2019 16:24
Data/Hora Final: 24/10/2019 16:24
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 24/10/2019 19:16
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 840,0000
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva
Classificação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Qtde. Ofertada

Data/Hora da Adesão

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

Eventos do Item
Evento

Data

CPF do
Usuário

Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de
Reserva

23/10/2019 758.180.78416:24:59
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/10/2019
16:24 com data fim prevista para 24/10/2019 16:24 pelo valor de R$
840,0000.

Envio do Cadastro
de Reserva ao
SIASG

24/10/2019 758.180.78419:16:29
34

Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termocadres.asp?prgCod=807582&tipo=t
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DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2019.

Com a juntada da ata do cadastro de reserva
(0613845), devolvo os autos à SLC.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/10/2019, às 19:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613846 e o código CRC 5606C8A5.
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Seção 3

ISSN 1677-7069

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo nº 0003410-10.2017.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.014.11.2017 ao
Contrato nº 04.014.10.2017; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE
PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP, CNPJ nº 00.662.315/0001-02; Objeto: alteração
do veículo de comunicação utilizado para publicação de avisos de editais de licitação e
matérias afins; Fundamento Legal: art. 65, II, "b", da Lei n.º 8.666/93; Data de assinatura:
23/10/2019; Vigência: a partir da data da assinatura; Procedimento Licitatório: Pregão
Eletrônico nº 019/2017; Signatários: pelo Contratante, Sr. Paulo Roberto Serraglio Júnior,
Diretor-Geral, e pela Contratada, Sr. Celso Kishimoto, Sócio.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2019 - UASG 70011
Nº Processo: 0002590-79.2019. Objeto: Prestação de serviços de suporte para as 05 (cinco)
licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle, conforme especificações
descritas no Anexo I do edital.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 25/10/2019 das 08h00 às
17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00070-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 25/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
13/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO SEI Nº 0038866-84.2018.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 3.623 de 13/08/2019, torna público que
o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento
licitatório do Pregão Eletrônico nº 004/2019, para prestação de serviços técnicos
especializados em TI para Sistemas Operacionais Microsoft, abrangendo implementação,
manutenção, suporte e administração desse ambiente, adjudicado o lote à empresa NTL
NOVA TECNOLOGIA LTDA no valor total mensal de R$ 10.706,24.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 23/10/2019) 70011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2019 - UASG 70011

São Paulo, 24 de outubro de 2019.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS

Nº Processo: 0007384-46.2019. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
softwares Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal,
conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A do edital.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 25/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00071-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 25/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 13/11/2019 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019
PROCESSO SEI Nº 0012776-05.2019.4.03.8000 - UASG 90029
Objeto: Aquisição de envelopes de plástico para sedex, produzido em polietileno oxibiodegradável. Obtenção do edital: a partir de 25/10/2019, às 14h00, nos endereços
eletrônicos
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/
e
www.comprasgovernamentais.gov.br ou na Divisão de Compras e Licitações, situada na
Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP
01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1674/1074/1072, das 11h00 às
19h00. Abertura da Sessão: 12/11/2019, às 11h00, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 23/10/2019) 70011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019 - UASG 70011

São Paulo, 23 de outubro de 2019.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

Nº Processo: 0008297-28.2019. Objeto: Contratação de empresa para confecção de
medalhas (item 1) , botons de lapela (item 2) e diplomas (item 3), conforme especificações
e condições assentadas nos ANEXOS I-A e I-B deste edital.. Total de Itens Licitados: 3.
Edital: 25/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00072-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 25/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 14/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2019-RP
PROCESSO SEI Nº 0031920-96.2018.4.03.8000
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações de empresa especializada em
fornecimento com ou sem instalação, prestação de serviços de remoção, retirada simples,
reinstalação e lustração de divisórias nobres, em painéis autoportantes e acabamento em
madeira de lei certificada tipo freijó, com tratamento acústico e miolo de lã de vidro, com
fornecimento de materiais. Obtenção do edital: 28/10/2019, a partir de 14h00, no
endereço eletrônico http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de
Compras e Licitações, situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela
Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 30121072/3/4, das 11h00 às 19h00. Recebimento das propostas: até 13/11/2019, às 11h30, no
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 13/11/2019, às
11h30.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 24/10/2019) 70011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019 - UASG 70011
Nº Processo: 0007514-36.2019. Objeto: Registro de Preços de material permanente mobiliário (armários), conforme quantidades e especificações descritas no Edital e seus
Anexos.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 25/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida
Aristeu
de
Andrade,
Nº
377,
Farol
Maceió/AL
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00073-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 25/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
14/11/2019 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

São Paulo, 24 de outubro de 2019.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

PROCESSO SEI Nº 0040053-30.2018.4.03.8000
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enlace
dedicado de acesso ponto a ponto em camada dois (Lan to Lan), via fibra, através de link
de 1 Gbps, Full Duplex, com banda 100%, para integração da Justiça Federal da 3ª Região
ao Ponto de Troca de Tráfego de São Paulo - IX.br - SP. Obtenção do edital: a partir de
28/10/2019,
às
14h00,
no
endereço
eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1674/1074/1072, das
11h00 às 19h00. Recebimento das propostas: até 13/11/2019, às 11h30, no endereço
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 13/11/2019, às 11h30.

(SIASGnet - 24/10/2019) 70011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2019 - UASG 70011
Nº Processo: 0007514-36. Objeto: Registro de Preços de material permanente - mobiliário
(mesas e cadeiras), conforme quantidades e especificações descritas no Edital e nos seus
Anexos.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 25/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida
Aristeu
de
Andrade,
Nº
377,
Farol
Maceió/AL
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00074-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 25/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
19/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

São Paulo, 24 de outubro de 2019.
GIOVANI RINALDI
Pregoeiro

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2019

(SIASGnet - 24/10/2019) 70011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2019 - UASG 70011

PROCESSO SEI Nº 0040875-82.2019.4.03.8000
Objeto: Aquisição de copo descartável para água.
Obtenção do edital: 28/10/2019, a partir das 14h00, no endereço eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1674/1074/1075, das
11h00 às 19h00. Recebimento das propostas: até 13/11/2019, às 11h00, no endereço
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 13/11/2019, às 11h00.

Nº Processo: 0008110-20.2019. Objeto: Aquisição de material permanente - tela de
projeção portátil, conforme especificações descritas no Anexo do Edital.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 25/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700115-00075-2019. Entrega das Propostas: a partir de 25/10/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/11/2019 às 14h30 no site
www.comprasnet.gov.br.

São Paulo, 24 de outubro de 2019.
ALEX YORIOKA
Pregoeiro

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

(SIASGnet - 24/10/2019) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019

Processo Administrativo SEI nº 0003031-60.2019.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente, no exercício da
Presidência do TRE/AL, homologou, em 22/10/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 47/2019,
cujo objeto é o Registro de Preços de material permanente - mobiliário (estações de trabalho) para
os Cartórios Eleitorais do TRE-AL, que foi adjudicado às empresas: a)AVANTTI MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA., CNPJ Nº 13.653.008/0001-07, vencedora do Item 1, pelo valor unitáriode R$
880,00, para aquisição de 45 u nidades, totalizando R$ 39.600,00 e b)GALFLEX SOLUÇÕES EIRELI,
CNPJ Nº 00.631.479/0001-64, vencedora do Item 2, pelo valor unitário de R$ 840,00, para aquisição
de 15 unidades, totalizando R$ 12.600,00, convocando as empresas para a assinatura da Ata de
Registro de Preços, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

O Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá torna
pública

a

HOMOLOGAÇÃO

do

pregão

eletrônico

nº

09/2019

(0000691-

19.2019.6.03.8000) que tem por objeto o registro de preços para eventual e futura
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (Processamento de Dados).

Maceió/AL, 24 de outubro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019102500201

Nº 208, sexta-feira, 25 de outubro de 2019

Macapá-AP, 23 de outubro de 2019.
ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA

201

Publicação no DOU, da Homologação do Pregão nº 47-2019 (0615966)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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SECRETARIA

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Processo TST nº 504.410/2019-2. Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações
Ltda. CNPJ 58.619.404/0008-14. Fornecimento e instalação de solução de sistema de
videoconferência. Pregão Eletrônico. Contrato PE-059/2019-B. Lei nº 10.520/2002 e
Decreto nº 5.450/2005. Valor total: R$ 70.000,00. Programa de trabalho
02.122.0571.4256.0001, elemento de despesa 4.4.90.52, nota de empenho 2019NE001700.
Vigência: da data da sua assinatura até 90 dias após o recebimento definitivo. Assinatura:
8/11/2019. Pelo Contratante: Dirley Sérgio de Melo, Secretário de Administração. Pela
Contratada: Sueli Cristina Letizio, Procuradora.

Partícipes: Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Escola de Magistratura Regional Federal
da 2ª Região e Grupos de Debates Tributários do Rio de Janeiro - DGT - RIO. Objeto:
Estabelecer parcerias de cunho científico e acadêmico entre as Partes, com o objetivo de
intercambiar conhecimentos e práticas que possam contribuir para o aprimoramento das
instituições por meio da promoção de atividades de ensino, pesquisa e palestras, em
conformidade com a legislação vigente. Data da assinatura: 30/10/2019. Prazo de vigência:
24 meses.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nota de empenho: 2019NE000992, emitida em 25/10/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: M.F. INDÚSTRIA PAULISTA DE CAFÉ LTDA. - EPP. Objeto: Aquisição de material
de consumo - café torrado e moído (Ata n.º 07/2019). Modalidade de Licitação: Lei nº
10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 17.460,00
(dezessete mil, quatrocentos e sessenta reais). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00459.03.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo TST n° 503.750/2019. Modalidade: inexigibilidade de licitação. Objeto:
contratação da empresa 4IDEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ
21.425.192/0001-58, com vistas à participação de até 10 servidores no evento "IVANTI
ENDPOINT MANAGER - LANDESK", no mês de novembro de 2019, com carga de 40h/aula,
ao custo total de R$ 18.500,00. Fundamento Legal: art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso VI,
da Lei nº 8.666/93. Ratificada pelo Senhor Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da
Secretaria, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
EDITAL Nº 8, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2019 - UASG 90027

O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, no
exercício da Presidência, tendo em vista o Edital de Concurso Público nº 01/2019 para
provimento de cargos vagos do Quadro Permanente de Pessoal deste Tribunal e do Quadro
Permanente de Pessoal das Secretarias da Justiça Federal de Primeiro Grau das Seções
Judiciárias dos Estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, publicado no
Diário da União, na edição de 31 de maio de 2019, resolve:
1. INFORMAR que, a partir da data de publicação deste Edital, o resultado da
Prova Prática de Capacidade Física para o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa
- Especialidade Segurança e Transporte - e o resultado, para os demais cargos, da Comissão
de Verificação da Veracidade dos candidatos autodeclarados negros que concorrem às
vagas reservadas poderão ser consultados no site da Fundação Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br).
2. ESTABELECER que os recursos referente ao resultado da Prova Prática de
Capacidade Física e do resultado da Comissão de Verificação da Veracidade dos candidatos
autodeclarados negros que concorrem às vagas reservadas deverão ser interpostos no
prazo de 2 (dois) dias úteis subsequentes à publicação deste Edital, exclusivamente por
meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as
instruções constantes na página do Concurso Público no referido site.

Nº Processo: 0014890-68.2019. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de
equipamentos de Notebooks/Ultrabooks incluindo assistência técnica da garantia "on site"
pelo período de 48 meses para atender a demanda do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região - TRF1, de acordo com quantidades e exigências constantes dos Anexos do
Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/11/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço:
Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00063-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 12/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
25/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.
ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira
(SIASGnet - 08/11/2019) 90027-00001-2019NE800008
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2019 - UASG 90027

LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Nº Processo: 0011986-80.2016. Objeto: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de equipamentos de fitotecas, com assistência técnica pelo período de 60
(sessenta) meses e serviço de instalação e treinamento, bem como, fitas de backup e racks,
para atender às necessidades da Justiça Federal da 1ª Região - TRF1, de acordo com
quantidades e exigências constantes dos Anexos do Edital.. Total de Itens Licitados: 11.
Edital: 12/11/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos
Tribunais
Superiores,
Asa
Sul
BRASÍLIA/DF
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00062-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 12/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
25/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2019
O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº
53/2019- contratação de empresa para aquisição de 25 rádios comunicadores portateis, foi
adjudicado e homologado à empresa ISABELA COSTA DAINESI (cnpj: 30.733.876/0001-08),
com o preço total de R$ 58.974,00 (cinquenta e oito mil e novecentos e setenta e quatro
reais).
PAULO ROBERTO GALVÃO DE ARAUJO
Pregoeiro

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIDEC - 11/11/2019) 090031-00001-2019NE000089
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019 - UASG 90031

(SIASGnet - 08/11/2019) 90027-00001-2019NE800008
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2019 - UASG 90027

Nº Processo: 0009595-32.2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para a
aquisição de equipamentos odontológicos para uso nos consultórios odontológicos do
Núcleo de Assistência à Saúde do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens
Licitados: 13. Edital: 12/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h30. Endereço: Av.
Martin Luther King, Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife, - Recife/PE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90031-5-00043-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 12/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
25/11/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

Nº Processo: 0007892-84.2019. Objeto: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de solução de Gerenciamento de Videoconferências Appliance, com
assistência técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, bem como, serviço de instalação,
treinamento e operação assistida, para atender às necessidades do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, de acordo com quantidades e exigências constantes dos Anexos do
Edital.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 12/11/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço:
Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00061-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 12/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
25/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCELO NOBRE TAVARES
Diretor do Núcleo de Licitações
(SIASGnet - 11/11/2019) 90031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

(SIASGnet - 08/11/2019) 90027-00001-2019NE800008

ATA TRE/AL n° 12-B/2019; Proc. SEI nº 0004364-47.2019.6.02.8000; PE nº 48/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 14/10/19; Objeto: Registro de Preços de material de expediente(Pasta A-Z e
Arquivo Morto); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca/modelo, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº 48/2019, no
site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de
Preços); HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI, CNPJ Nº 20.811.098/0001-74, Item
2, Frama, Unidade, 300, R$ 6,94, R$ 2.082,00; item 3, Alaplast, Unidade, 500, R$ 2,70, R$
1.350,00.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 82/2019
Processo nº TRF2-EOF-2019/00252. Objeto: Aquisição de materiais de consumo elétrico
(baterias e pilhas), através do Sistema de Registro de Preços. O Senhor Pregoeiro decidiu
ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe da seguinte maneira: a) Item 1 à empresa
COURAÇO COMERCIAL LTDA.; b) Item 2 à empresa S.A. DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO; c) Item 3 à empresa PRISMA PAPELARIA EIRELI. OBS.: Os itens 4 e 5
foram cancelados.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA TRE/AL n° 15-A/2019; Proc. SEI nº 0003031-60.2019.6.02.8000; PE nº 47/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013,
alterado pelo Decreto nº 9.488/2018; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses,
contados da publicação do extrato. Assinatura: 30/10/19; Objeto: Registro de Preços de
material permanente - mobiliário(ESTAÇÕES DE TRABALHO); Relação contendo: fornecedor,
CNPJ, item, marca/modelo, unidade, quantidade, valor unitário, valor total,
respectivamente (Consultar no PE nº 47/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); AVANTTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
LTDA., CNPJ Nº 13.653.008/0001-07, ITEM 1, AVANTTI /CERTIFICADA, UNIDADE, 45, R$
880,00, R$ 39.600,00.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Substituto
(SIDEC - 11/11/2019)
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 109/2019
Processo nº TRF2-EOF-2019/00299. Objeto: Contratação de empresa
especializada para cobertura de seguro de acidentes pessoais para 745 (setecentos e
quarenta e cinco) estagiários, com idade entre 16 e 55 anos. O Senhor Pregoeiro decidiu
ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa BERKLEY INTERNATIONAL DO
BRASIL SEGUROS S.A.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA TRE/AL n° 15-B/2019; Proc. SEI nº 0003031-60.2019.6.02.8000; PE nº 47/2019; Fund. Legal: Leis
nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº
9.488/2018; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 30/10/19; Objeto: Registro de Preços de material permanente - mobiliário(ESTAÇÕES
DE TRABALHO); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca/modelo, unidade, quantidade,
valor unitário, valor total, respectivamente (Consultar no PE nº 47/2019, no site: www.tre-al.jus.br
- Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); GALFLEX SOLUÇÕES EIRELI,
CNPJ Nº 00.631.479/0001-64, ITEM 2, AVANTTI, UNIDADE, 15, R$ 840,00, R$ 12.600,00.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro
(SIDEC - 11/11/2019)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019111200142
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Publicação no DOU, do extrato das ARPs 15-A-2019 e 15-B-2019. (0621534)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ATA TRE/AL n° 13-A/2019; Proc. SEI nº 0004980-22.2019.6.02.8000; PE nº 52/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 07/11/19; Objeto: Registro de Preços de material de consumo - expediente(lote
1: Etiquetas e lote 2: pilhas); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, lote, item,
marca/modelo, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar
no PE nº 52/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações Atas de Registro de Preços); HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME, CNPJ Nº
20.811.098/0001-74, lote 1, Item 1, Link, Pacote, 10, R$ 18,00, R$ 180,00; lote 1, Item 2,
Link, Pacote, 10, R$ 18,00, R$ 180,00; lote 1, Item 3, Link, Pacote, 10, R$ 18,00, R$ 180,00;
lote 2, Item 4, Elgin, Unidade, 100, R$ 11,17, R$ 1117,00; lote 2, Item 5, Elgin, Unidade, 80,
R$ 4,00, R$ 320,00; lote 2, Item 6, Elgin, Unidade, 80, R$ 4,00, R$ 320,00; lote 2, Item 7,
Elgin, Unidade, 100, R$ 5,00, R$ 500,00; lote 2, Item 8, Elgin, Unidade, 05, R$ 9,50, R$
47,50.

PAD n.º 14.522/2016. OBJETO: Locação de imóvel em Condeúba/BA. FAVORECIDO: Ana
Lúcia Braz Terêncio. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.36.15; Ação 02.122.0570.20GP.0029. VALOR MENSAL:
R$ 450,00. RATIFICAÇÃO: Victor Araújo Mesquita Xavier, em 6/11/2019.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PAD n.º 16.177/2019. OBJETO: Curso in company "Excelência no Atendimento com Ênfase
em Públicos Diferenciados". FAVORECIDO: ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO
EMPRESARIAL LTDA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II, c/c, art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.48. Ação 02.122.0570.20GP.0029. VALOR:
R$ 23.800,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 11/11/2019.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2019 - UASG 70013

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nº Processo: 14998/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços terceirizados, com cessão de mão de obra residente, de apoio administrativo e
operacional, compreendendo as atividades de telefonista, auxiliar de informática, auxiliar
de arquivo, auxiliar de rotinas administrativas, supervisor e auxiliar de supervisão, para
atuação nos serviços de protocolo e expedição, arquivo, ouvidoria e atendimento aos
clientes internos e externos do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 12/11/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Centro
Administrativo da Bahia, N.º 150 - Salvador-ba, Paralela - Salvador/BA ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00050-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 12/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
26/11/2019 às 15h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital está
disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br.
Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (71) 3373-7110. .

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017; Processo SEI nº 000926206.2019.6.02.8000; Fund. Legal: art. 65, I, "b" e § 1º da Lei nº 8.666/1993 e alterações
posteriores, combinado com a Cláusula Quatorze e alínea "g" do caput da Cláusula Oitava
do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL e a empresa Gibbor Publicidade e
Publicações de Editais EPP , CNPJ nº 18.876.112/0001-76; Objeto: alteração quantitativa
dos serviços contratados, a fim de acrescer seis publicações. Valor total do aditivo: R$
814,68. Novo valor do contrato: R$ 4.073,40 Assinatura: 28/10/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
RETIFICAÇÃO
No extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 5/2019, publicado no
D.O.U. nº 197, de 10/10/2019, Seção 3, página 150, ONDE SE LÊ "...""CLÁUSULA SEGUNDA
- DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTE 2.1.3 O valor total deste contrato passará a ser
de R$ 743.098,64 (setecentos e quarenta e três mil e noventa e oito reais e sessenta e
quatro centavos).", LEIA-SE "CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO E DO
REAJUSTE 2.1.3 O valor total deste contrato passará a ser de R$ 741.454,50 (setecentos e
quarenta e um mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)".

RAUL ALMEIDA DA PAZ
Pregoeiro
(SIASGnet - 11/11/2019) 70013-00001-2019NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EDITAL DE 6 DE NOVEMBRO DE 2019

PAD: 10012/2019. Objeto: Locação de imóvel para abrigar o depósito de urnas, arquivo
central, o depósito de materiais permanentes e inservíveis e outros materiais. Contratante:
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Contratada: MARLENE MIRANDA DA SILVA, CPF:
565.771.172-68. Fundamentação Legal: art. 24, X, da Lei n. 8.666/93 e alterações
posteriores. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0013,
Elemento de Despesa 33.90.36-15. Valor mensal do contrato: R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais). Data da Autorização: 10/10/2019, pelo Diretor-Geral. Data da Ratificação:
08/11/2019, pelo Presidente, Des. João de Jesus Abdala Simões.

BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO, Secretário de Administração do
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em exercício, no uso de suas atribuições legais etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele notícia tiverem, e a quem possa
interessar, que, de acordo com as informações constantes do expediente PAD sob o n.º
13586/2016, com esteio no art. 26, §4.º, da Lei n.º 9.784/1999, e considerando que restou
frustrada a tentativa de intimação direta em virtude da devolução das correspondências
dos Correios com a informação "MUDOU-SE", INTIMA os representantes legais da empresa
MÁRCIA MARIA BEZERRA DE SOUSA - ME, CNPJ 14.912.746/0001-86, para pagamento da
MULTA APLICADA pelo TRE/CE, contida no Processo PAD nº 13586/2016, no valor de R$
20.528,25 (Vinte mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), no prazo de
30 (trinta) dias da publicação deste edital, sanção aplicada nos termos da Cláusula Décima
Segunda, Item 12.2, Alíneas "d" e "c", do Contrato nº. 8/2014, pelo não atendimento da
Cláusula Sexta, Alínea "a", do referido instrumento contratual, podendo A NOTIFICADA
comparecer nesta Secretaria, entre 13h e 19h, na Rua Jaime Benévolo, nº 21, Centro,
Fortaleza/CE, por meio de seu representante legal ou procurador para recebimento da GRU
e devido PAGAMENTO.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019
O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD n. 4729/2019), que tem por objeto o registro de preços para
futura e eventual aquisição de material elétrico e eletrônico, em favor das empresas: J R
PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, CNPJ nº 01.631.853/0001-94 (item 22); H
L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA, CNPJ nº 16.866.828/0001-67 (itens 35, 41, 46, 49 e
50); KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ nº 19.571.002/0001-69 (itens 20,
21 e 30); A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI, CNPJ nº
29.928.575/0001- 50, (itens 19 e 34); R G XAVIER GUIMARAES EIRELI, CNPJ nº
32.969.749/0001-38 (itens 1, 7, 8, 9,10, 12, 13, 17, 18, 26, 29, 33, 40, 42, 43, 44, 45, 48
e 53); I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ nº 33.149.502/0001-38 (itens 2,
5, 14, 15, 16, 31 e 32); TEF COMERCIO, DISTRIBUICAO DE PECAS TECNICAS E CONSTRUC,
CNPJ nº 33.908.523/0001- 90 (itens 3, 4, 6, 51, 52, 54, 55, 61, 62, 63, 64 e 65); J. L. R.
ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ nº 83.913.665/0001-13 (itens 11, 23, 24, 25, 27, 28, 36,
37, 38 e 39). declara fracassada a licitação para os itens 47, 56, 57, 58, 59, 60 e 66. DATA
DA HOMOLOGAÇÃO: 15/10/2019, pelo Des. João de Jesus Abdala Simões.

BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
Termo de Credenciamento nº. 19/2019. Processo SEI nº. 0006706-81.2019.6.07.8100.
Credenciada: Instituto de Nefrologia de Águas Claras Ltda. (CNPJ: 24.741.967/0001-92).
Objeto: Prestação de serviços de assistência e atendimento médico e/ou hospitalar e
demais especialidades da área de saúde aos beneficiários do Programa de Assistência à
Saúde e Benefícios Sociais - TRE-SAÚDE. Vigência: Prazo indeterminado. Fundamento Legal:
art. 25, da Lei nº 8.666/93, além da Resolução TRE/DF nº 7.694, de 30 de junho de 2016.
Data e assinaturas: Brasília, 11/11/2019. Sr.ª Lúcia Carvalho Bitar Yung-Tay, Diretora-Geral
Substituta do TRE/DF, e Sr. Leonardo Nunes de Vasconcelos Junior.

JÚLIO BRIGLIA MARQUES
Diretor-Geral
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD n. 5922/2019), que tem por objeto a contratação de serviço de
faturamento e auditoria médico-hospitalar e paramédica, sem mão-de-obra exclusiva,
destinada ao Programa de Assistência à Saúde do TRE/AM, em favor da empresa FJ
AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. (CNPJ Nº06. 231.788/0001-23), no valor de
R$117.400,00 (cento e dezessete mil e quatrocentos reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO:
11/11/2019, pelo Des. João de Jesus Abdala Simões.

1º Termo de aditamento ao Contrato n° 03/2019, firmado em 08/11/2019, com a Casa do
Construtor e Construtora Realiza - EIRELI (CNPJ: 05.559.853/0001-81); Objeto: Acréscimos
qualitativos e quantitativos do objeto contratual, prorrogação do prazo de execução,
alteração do cronograma físico-financeiro e a convalidação de atos de execução praticados
e supressão contratual. Fundamento Legal: artigo 65, inciso I, alíneas "a" e "b", c/c artigo
58, inciso I, e artigo 65, § 1º, artigo 65, inciso I, alínea "b", c/c o artigo 58, inciso I e artigo
65, § 1º, todos da Lei nº. 8.666/93; Processo SEI: 0000681-52.2019.6.07.8100. Signatários:
Des.ª Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, Presidente do TRE-DF e Sr. Diego
Fernandes Meneses de Araújo.

JÚLIO BRIGLIA MARQUES
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

AVISO DE PENALIDADE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 25/2019

Referente ao PAD 8240/2019, que trata da apuração de conduta irregular das
empresas no Pregão nº 11/2019. Aplicação de penalidades em conformidade com o item
19.1, do Edital. Orgão: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. Empresa:
MAGNATA COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, CNPJ: 29.652.891/000142. Penalidades: Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF por um ano. Empresa: EMPORIUM COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA., CNPJ: 25.318.172/0001-39.
Penalidades: Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF por dois anos. Data da decisão: 28 de agosto de 2019.

O TRE-GO torna público a homologação da licitação, modalidade Pregão, forma
eletrônica, nº 25/2019 (PAD 2134/2019), que tem por objeto a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços contínuos de suporte técnico com manutenção
preventiva e corretiva da Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT), instalada no
Forum Eleitoral de Goiânia (marca Acatel Lucent OminiPCX Enterprise). Adjudicatária:
ASCOT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ: 74.428.657/0001-90. Valor Global Anual: R$
11.814,00. Data da homologação: 07/11/2019. Os autos encontram-se com vistas
franqueadas aos interessados. Goiânia, 11/11/2019.

JÚLIO BRIGLIA MARQUES
Diretor-Geral

CRISTINA TOKARSKI PERSIJN
Secretária de Administração e Orçamento

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 48/2019 - SRP

EXTRATO DE PARCERIA
COOPERAÇÃO TÉCNICA-PAD Nº16028/2019 TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA
Nº001/2018, firmado entre a 113ª Zona Eleitoral e o Município de Riacho de Santana/BA: OBJETO:
Cooperação entre os partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do
Município de Riacho de Santana, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro
eleitoral mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão.
FUNDAMENTO LEGAL: Parágrafo único do artigo 7º e inciso III do artigo 9º da Lei no 7.444/1985,
c/c o art. 78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE nº 23.440/2015.
VIGÊNCIA: Da assinatura até 14.11.2019 ASSINATURA: 19.11.2018. SIGNATÁRIOS: Bel. Almir Edson
Lelis Lima, pela 113ªZE, e Alan Antonio Vieira, pelo Município de Riacho de Santana.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019111200143

O TRE-GO torna público a homologação da licitação, modalidade Pregão, forma
eletrônica, nº 48/2019 (PAD 2159/2019), que tem por objeto o registro de preços para futuras e
eventuais aquisições de licenças de software para cópia de segurança e restauração de dados e, de
appliance de armazenamento, para utilização em processo backup e restore do ambiente
computacional de datacenter do TRE-GO. Adjudicatária (LOTE): ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 25.359.140/0001-81. Valor Global: R$ 795.000,00. Data da homologação:
07/11/2019. Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados. Goiânia, 11/11 /2019.
CRISTINA TOKARSKI PERSIJN
Secretária de Administração e Orçamento

143

Publicação no DOU, do extrato das ARPs 15-A-2019 e 15-B-2019. (0621534)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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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 novembro de 2019.
À CPREG,
Para registro das ARPs n° 15-A/2019 e n° 15-B/2019, no Siasgnet.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 12/11/2019, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0621540 e o código CRC ECA9298D.

0003031-60.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0621540

0621540v1
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E-mail - 0621565
Data de Envio:
12/11/2019 19:03:48
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE PATRIMÔNIO <patrimonio@tre-al.jus.br>
Para:
galflex677@gmail.com
Assunto:
Prazo para entrega de Estações de Trabalho
Mensagem:
Senhor Pedro Nunes,
Na ARP nº 15-B/2019, o prazo máximo para entrega do material (15 estações de trabalho) é de 45
(quarenta e cinco) dias.
Como estamos nos aproximando do encerramento do exercício 2019 e não podemos inscrever, em restos
a pagar, nenhuma despesa, estamos consultando da possibilidade dessa firma nos informar, até amanhã
(13/11/2019), qual o prazo para efetiva entrega do material (15 estações de trabalho), devidamente
montado, no Almoxarifado deste Tribunal, caso seja emitida a ordem de fornecimento / Nota de Empenho.
Responder para : patrimonio@tre-al.jus.br
Att.
SEPAT

Anexos:
Ata_de_Registro_de_Precos_0621530_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N__15_B_2019___GALFLEX.pdf

E-mail SEPAT 0621565
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__ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________
DATA: 13/11/2019
HORA: 11:22:41
USUÁRIO: WEBER
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO Eletrônico

NÚMERO: 00047/2019

ITEM
: 00001
INFORMADO
MATERIAL : 000150057 - ESTAÇÃO TRABALHO
VALIDADE DA ATA : 12/11/2019 A

12/11/2020

DATA ASSINATURA : 30/10/2019

UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade

NÃO POSSUI TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP/COOPERATIVA

PF3=SAI PF12=RETORNA

Certidão REGISTRO ARP 15-A ITEM 01 (0621830)

M1T
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DATA: 13/11/2019
HORA: 11:24:45
USUÁRIO: WEBER
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO Eletrônico

NÚMERO: 00047/2019

ITEM
: 00002
INFORMADO
MATERIAL : 000150057 - ESTAÇÃO TRABALHO
VALIDADE DA ATA : 12/11/2019 A

12/11/2020

DATA ASSINATURA : 30/10/2019

UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade

BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA

PF3=SAI PF12=RETORNA

Certidão REGISTRO ARP 15-B ITEM 02 (0621840)

M1T
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2019.

Sr. Chefe SEPAT.
Seguem comprovantes registros SIASG atas: 15A/19 0621830; e 15-B 0621840.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 13/11/2019, às 12:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0621841 e o código CRC 338CF16A.

0003031-60.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0621841

0621841v1
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De:

"Galflex ." <galflex677@gmail.com>

Para:

"antoniorita" <antoniorita@tre-al.jus.br>

Data:

13/11/2019 03:00 PM

Assunto: [patrimonio] Prazo para entrega de Estações de Trabalho

Boa tarde!!!
Prezados,

Conforme solicitado informo que prazo de entrega do material ( 15 estações de
trabalho, devidamente montado) será 30 dias após data de recebimento do
empenho.

Dúvidas estou a disposição.

Por favor, ao receber este e-mail confirme o seu recebimento nos enviando "OK" e o
seu " NOME".
Att, Michele
Administrativo
.....................................
+55 (82) 3326-5040
.....................................

Em ter., 12 de nov. de 2019 às 19:04, TRE-AL/SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
<patrimonio@tre-al.jus.br> escreveu:
Senhor Pedro Nunes,
Na ARP nº 15-B/2019, o prazo máximo para entrega do material (15
estações de trabalho) é de 45 (quarenta e cinco) dias.
Como estamos nos aproximando do encerramento do exercício 2019 e não
podemos inscrever, em restos a pagar, nenhuma despesa, estamos
consultando da possibilidade dessa firma nos informar, até amanhã
(13/11/2019), qual o prazo para efetiva entrega do material (15
estações de trabalho), devidamente montado, no Almoxarifado deste
Tribunal, caso seja emitida a ordem de fornecimento / Nota de
Empenho.
Responder para : patrimonio@tre-al.jus.br
Att.
SEPAT

E-mail Resposta do fornecedor. (0622111)

SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 583

13/11/2019 15:18

2 of 2

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=X93323E...

E-mail Resposta do fornecedor. (0622111)
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Memorando nº 1037 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Maceió, 13 de novembro de 2019.
Para: SGO
Assunto: Autorização. Emissão de Nota de Empenho
Pregão: 47/2019, PA 3031-60.2019
LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR
CENTO) PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Ata de Registro de Preço: 15-B/2019 (0621530)
Ordem de Fornecimento: 15-B/2019-01.2019

Senhor Chefe

Tendo em vista o documento da Presidência dessa Casa no evento 0216173 e
autorizações da COMAP e SAD presentes nesse Memorando, conforme assinaturas,
encaminhamos estes autos para emissão de Nota de Empenho, em favor da
empresa GALFLEX SOLUÇÕES EIRELI. - CNPJ 00.631.479/0001-64, conforme
tabela abaixo, tudo em conformidade com o disposto na Resolução TRE_AL nº
12.738/1996 (0216181).
Itens
ESTAÇÕES DE TRABALHO, TAMPO ÚNICO NO FORMATO EM “L”, COR OVO, COM dimensões: 1350 a
1400mm largura (L) x 600 mm profundidade (P) x 1350 a 1400mm largura (L) x 600 mm
profundidade (P) x 740 mm de altura (H), conforme especiﬁcações do anexo I-A DO EDITAL. Marca:
AVANTI
Quant. total
da ata
15

Quant.
recebida
0

Quant. desta
ordem
15
TOTAL (R$)

Saldo no
fornecedor
0

Valor unitário
(R$)
840,00

*Usar PE 391/2019

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 13/11/2019, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 14/11/2019, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,

Memorando 1037 (0622130)

SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 585

Valor total
(R$)
12.600,00
12.600,00

Secretário de Administração, em 14/11/2019, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0622130 e o código CRC CCD4D08B.

0003031-60.2019.6.02.8000

Memorando 1037 (0622130)

0622130v9
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https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão
Social:
Endereço:

00.631.479/0001-64
GALFLEX SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA
AV MOREIRA E SILVA 677 / FAROL / MACEIO / AL / 57051-500

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:06/11/2019 a 05/12/2019
Certificação Número: 2019110601193498323328
Informação obtida em 14/11/2019 18:40:36
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Certidão FGTS GALFLEX ATUALIZADA (0623183)
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14/11/2019 18:42

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 19/11/2019, às 17:55,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 19/11/2019, às 18:31, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 20/11/2019, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0623783 e o código CRC 0CB0C679.
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SIAFI - Nota de Empenho SGO 0623783
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
Nota de empenho 845/2019 (doc. 0623783)
Observação:
O PE 658 cancelou o 391/2019.
Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 19/11/2019, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0623788 e o código CRC 8385A43C.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0623788
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DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2019.

À SAD.
Senhor Secretário,
Encaminho
o
presente
assinatura do empenho emitido.

procedimento

para

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 19/11/2019, às 17:55,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0624008 e o código CRC 346683CA.

0003031-60.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0624008

0624008v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de novembro de 2019.

À SEALMOX, para remessa da nota de empenho ao
fornecedor e demais medidas cabíveis.
Ciência à SEPAT, para rigoroso acompanhamento
quanto à entrega dos itens, considerando a proximidade do
encerramento do exercício.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/11/2019, às 20:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0624835 e o código CRC 8EE4CF1B.
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Despacho SAD 0624835
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SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 592

E-mail - 0625162
Data de Envio:
21/11/2019 15:41:47
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>
Para:
galflex677@gmail.com
Assunto:
Envio de Nota de Empenho 2019NE000845 - Proc. SEI 0003031-60.2019.6.02.8000
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.
Atenciosamente.
Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado - SEALMOX - TRE/AL
Fones:
(82) 2122-7691
(82) 2122-7690
(82) 3328-1947
Anexos:
SIAFI___Nota_de_Empenho_0623783.html

E-mail SEALMOX 0625162
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E-mail - 0625166
Data de Envio:
21/11/2019 15:47:15
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>
Para:
galflex677@gmail.com
Assunto:
NE EM PDF
Anexos:
SEI_TRE-AL - 0623783 - SIAFI - Nota de Empenho GALFLEX.pdf

E-mail SEALMOX 0625166

SEI 0003031-60.2019.6.02.8000 / pg. 594

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

Ofício nº 3065 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Maceió, 21 de novembro de 2019.

Ao Senhor
Ari Piovesana Júnior
Representante da empresa AVANTTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
LTDA
Rua Fortaleza, nº 862, Botafogo,
Bento Gonçalves, RS, Cep: 95700-000
Assunto: Entrega. Via. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 15-A/2019.
Processo SEI no 0003031-60.2019.6.02.8000.
Prezado Senhor,
Por condução deste meio, apresento a inclusa documentação,
tratando-se da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 15-A/2019,
Processo SEI no 0003031-60.2019.6.02.8000, ﬁrmada entre o
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e a sua empresa,
para fins de acompanhamento.
Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ﬁcando à disposição para
quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 21/11/2019, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625328 e o código CRC AEB22302.
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Ofício nº 3066 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Maceió, 21 de novembro de 2019.

Ao Senhor
Pedro Leonardo Nunes
Representante da empresa GALFLEX SOLUÇÕES EIRELI
Av. Moreira e Silva, n°677 – Farol,
CEP: 57051-500, Maceió - AL
Assunto: Entrega. Via. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 15-B/2019.
Processo SEI no 0003031-60.2019.6.02.8000.
Prezado Senhor,
Por condução deste meio, apresento a inclusa documentação,
tratando-se da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 15-B/2019,
Processo SEI no 0003031-60.2019.6.02.8000, ﬁrmada entre o
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e a sua empresa,
para fins de acompanhamento.
Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ﬁcando à disposição para
quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 21/11/2019, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625334 e o código CRC 41BA3A59.

0003031-60.2019.6.02.8000

Ofício 3066 (0625334)

0625334v2
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DESPACHO

Maceió, 21 de novembro de 2019.
À SAPEV,

Para envio dos Ofícios n° 3065 e n° 3066, documentos SEI n° 0625328 e n° 0625334,
respectivamente.

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 21/11/2019, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625338 e o código CRC F57F793F.
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WJ47UOH3J1QC4&View=Message&Print=Yes&Number=49975&Folder…

De:

"Galflex ." <galflex677@gmail.com>

Para:

"Luciana Wander de Oliveira Mel" <lucianamelo@tre-al.jus.br>

Data:

21/11/2019 03:44 PM

Assunto: [almoxarifado] Envio de Nota de Empenho 2019NE000845 - Proc. SEI 0003031-60.2019.6.02.8000

Boa tarde!!!
Prezados,
Ok..confirmo recebimento.

Dúvidas estou a disposição.
Por favor, ao receber este e-mail confirme o seu recebimento nos enviando "OK" e o
seu " NOME".
Att, Michele
Administrativo
.....................................
+55 (82) 3326-5040
.....................................

Em qui., 21 de nov. de 2019 às 15:41, TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
<almoxarifado@tre-al.jus.br> escreveu:
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.
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WJ47UOH3J1QC4&View=Message&Print=Yes&Number=49975&FolderID=0

E-mail EMAIL CONFIRMANDO RECEBIMENTO DE NE (0625755)
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WJ47UOH3J1QC4&View=Message&Print=Yes&Number=49975&Folder…

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.
Atenciosamente.
Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado - SEALMOX - TRE/AL
Fones:
(82) 2122-7691
(82) 2122-7690
(82) 3328-1947

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WJ47UOH3J1QC4&View=Message&Print=Yes&Number=49975&FolderID=0

E-mail EMAIL CONFIRMANDO RECEBIMENTO DE NE (0625755)
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Anexo COMPROVANTE DE ENTREGA DO OF. 3066/2019-SLC (0626481)
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CERTIDÃO

Certiﬁco que o Ofício n.º 3065/2019SLC, foi
encaminhado nesta data à EBCT para expedição, sob registro AR JU
197 315 847 BR.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Técnico Judiciário, em 25/11/2019, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0626484 e o código CRC 0189BBCB.
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