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Memorando nº 177 / 2020 - CPPE
Maceió, 05 de março de 2020.

Para: Comissão Permanente de Planejamento de Eleições

Assunto: Contratação de serviços de impressão e confecção de material gráfico para
as Eleições de

 

Senhor Presidente da Comissão,
 
Encaminhamos o presente Termo de Referência para

apreciação dessa Comissão, paralelo aos demais materiais inseridos
no SEI 0001755-57.2020.6.02.8000, objetivando que
seja providenciada a contratação de empresa para a confecção
desses materiais para utilização nas Eleições de 2020,, tendo em
vista serem itens dependentes de apresentação de modelos posterior
à contratação, pelo qual sugerimos a contratação de GRÁFICA
LOCAL para um melhor acompanhamento devido a escasses do
tempo.

 
Solicito confirmação quanto a utilização dos tamanhos de

folha A2 para o primeiro turno e A3 para o segundo, objetivando a
impressão dos candidatos após o Registro de Candidaturas,
salientando-se que, ao meu ver, pela quantidade de candidatos para o
segundo turno, apenas dois, poderíamos utilizar o tamanho de folha
A4 (210 mm x 297 mm), com um tamanho de fonte maior.

 
Cabe salientar que na Relação dos Materiais, anexa ao

evento (0665278), os cálculos foram realizados considerando a
quantidade de 5.900 (cinco mil e novecentas) Seções Eleitorais, após
as agregações sugeridas pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE,
contudo, foi inserida uma coluna "*Aditivo", que será considerada
apenas caso as incorporações não sejam realizadas.
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Solicito, ainda, visando não incorrer em erros futuros, a
confirmação das datas assinaladas em "vermelho" no Termo de
Referência anexo (0665275), caso continuem as mesmas.

 
Cordialmente.
 

Mônica Maciel Braga de Souza e Luciana Wander de Oliveira Melo

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Membro da Comissão, em 09/03/2020, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 13/04/2020, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0664376 e o código CRC 18526FD9.

0001765-04.2020.6.02.8000 0664376v9
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto
SERVIÇOS  –  PESSOA JURÍDICA –  Contratação  de
serviços de impressão e confecção de material  gráfico
para as Eleições de 2020.

2. Quantidade De acordo com o Detalhamento dos Serviços, em anexo.

3. Especificação do Objeto De acordo com o Detalhamento dos Serviços, em anexo.

4. Valor Estimado da 
Aquisição

(Pesquisa a cargo da COMAP)

Valor Unitário:

Valor Global:

5. Justificativa

1-Atender às demandas de material gráfico necessário à
preparação e realização das eleições 2020. 
2-A restrição competitiva, do objeto, ao mercado local,
tem  como  objetivo  minimizar  o  grande  risco  de  não
recebimento  do  objeto  do  certame,  pois  a  Resolução
TSE n.º 23.611.2019, que estipula o calendário Eleitoral
para  2020  prevê,  como  data  limite,  o  dia  17/09/2018
para  que  os  Tribunais  decidam  sobre  os  pedidos  de
registros de candidaturas. Desse prazo até a realização
da eleição teremos ainda que efetuar a distribuição do
material gráfico a todas as zonas eleitorais. Um atraso
de  apenas  dias  poderá  causar  um  grande  transtorno
operacional  por  descumprimento  do  cronograma  de
distribuição de material que será realizado pelo Tribunal,
causando maior custo financeiro. 

6. Prazos de Entrega De acordo com Detalhamento dos Serviços, em anexo.

7. Adjudicação As propostas  serão  julgadas  com base  no  critério  do
MENOR PREÇO POR ITEM.

8. Classificação Orçamentária
Natureza da Despesa: 
339039  (Outros  Serviços  de  Terceiros  –  Pessoa
Jurídica). 

9. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas:
Avenida  Menino  Marcelo,  7.200,  Galpões  B,  C  e  D,
Antares,  Maceió  –  AL CEP 57.083-410  Tel.:  82-3328-
1947. Horário: de segunda a quinta, das 13h às 19h e às
sextas de 7h30 às 13h30.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

10. Unidade Fiscalizadora Escola Judiciária Eleitoral e Seção de Almoxarifado

Maceió – AL, 05 de março de 2020.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Mônica Maciel Braga de Souza
Escola Judiciária Eleitoral

Luciana Wander de Oliveira Melo

Seção de Almoxarifado
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Detalhamento dos Serviços para Aquisição de Material Gráfico – Eleições 2020

1. MODO DE EXECUÇÃO 

1.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá providenciar, no prazo de 5 dias
úteis, um modelo impresso de cada item, que será submetido à Unidade Fiscalizadora
para análise e aprovação. Após ser notificada da aprovação, a Contratada terá o prazo de
20 dias para confecção e entrega dos formulários e demais itens de modelos constantes
deste Termo de Referências destinadas ao 1º Turno de Votação. O prazo para entrega
não  poderá  exceder  o  dia  27/09/2020,  sob  pena  de  prejudicar  o  cronograma  de
distribuição do material aos cartórios eleitorais. 

1.2. Os itens dependentes de apresentação de modelos posterior à contratação, como é o
caso das listas de candidatos e do cartaz com o texto do artigo 39-A da Lei n.º 9.504/97, a
empresa terá o prazo de 5 dias úteis para entrega do impresso de aprovação, que será
contado  a  partir  do  envio  dos  modelos  à  Contratada  pela  respectiva  Unidade
Fiscalizadora,  observando-se o prazo de  20 dias para entrega definitiva,  contadas da
notificação de aprovação. 

1.3.  Os  itens  destinados  ao  2º  Turno  de  Votação,  se  houver,  somente  serão
confeccionados mediante autorização da Unidade Fiscalizadora, a ser providenciada no
dia útil imediato à realização do 1º Turno, observando-se o prazo de entrega até o dia 10
de outubro de 2020. 

1.4. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues rigorosamente em acordo
com  as  especificações  deste  Termo  de  Referência,  devendo  os  interessados  em
participar do certame licitatório declarar que estão plenamente cientes dos modelos e
condições aqui expressos, inclusive no que respeita à forma de empacotamento dos
itens licitados. 

1.5. O prazo para a Unidade Fiscalizadora aferir a compatibilidade prévia do material com
as especificações deste Termo de Referência será de 2 dias úteis após o recebimento do
modelo impresso para aprovação. 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1.  Executar  o  objeto  do  contrato  rigorosamente  de  conformidade  com  todas  as
condições, modelos e prazos estipulados; 

2.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem prévia e
expressa anuência do Contratante;
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

2.3. Substituir, em 5 dias úteis, a contar do recebimento da notificação, todo e qualquer
material  que  apresentar  defeito  ou  estiver  fora  das  especificações  constantes  deste
Termo. 

2.4. Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 dias corridos, o material que,
em  virtude  de  sua  rejeição,  tiver  sido  substituído,  sob  pena  de  descarte  ou  de
aproveitamento por parte da Administração; 

2.5.  Assumir  as  responsabilidades pelos  encargos fiscais  e  comerciais  resultantes  da
contratação. 

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

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

2.8. Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 2 dias úteis que anteceder o prazo da
entrega do material, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento. 

3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

3.1.  Promover,  por  intermédio  do  Gestor  designado  e  da  Seção  de  Almoxarifado,  o
acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, sob os aspectos quantitativos
e  qualitativos,  anotando  em  registro  próprio  as  falhas  detectadas  e  comunicando  à
empresa as ocorrências de qualquer fato que, a seu critério, exijam medidas por parte
daquela; 

3.2. Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos; 

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

3.4. Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da licitante vencedora,
os quais deverão estar devidamente credenciados, para retirada e entrega de modelos e
produtos; 

3.5. Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, qualquer
material  entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas
exigidas neste ato convocatório;
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

4. ENTREGA E RECEBIMENTO 

4.1.  Os  produtos  deverão  ser  entregues,  no  horário  de  expediente  do  Órgão,  no
Almoxarifado  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  situado  na  Avenida  Menino
Marcelo, 7.200, Galpões B, C e D, Antares, Maceió – AL CEP 57.083-410. 

4.2. O prazo de entrega será de 20 dias,  contados da data de autorização da Unidade
Fiscalizadora para impressão definitiva. Após este prazo, o fornecedor ficará sujeito a
sanções por mora ou inadimplemento parcial ou total do contrato, conforme disposto no
instrumento convocatório.

4.3.  Por  ocasião  da  entrega,  os  materiais  serão  conferidos  e,  se  verificadas
irregularidades, serão devolvidos à empresa contratada, que terá o prazo máximo de 5
dias úteis para substituí-los,  circunstância que não interromperá o prazo de execução
contratual. 

4.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma: 

a) Provisoriamente, em até 2 dias úteis, pela Seção de Almoxarifado do TRE-AL, para
posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes do
pedido. 

b) Definitivamente, em até 5 dias úteis, após verificação de qualidade e quantidade dos
materiais e consequente aceitação pela Unidade Fiscalizadora do Contrato, com o auxílio
das unidades executoras (Coordenadoria de Logística da Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comissão de Planejamento das Eleições 2020). 

4.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados. 

4.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, ao exame
qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar, corrigir, substituir, no
todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções porventura detectados. 

5. SANÇÕES 

5.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar
o contrato,  deixar de entregar documentação exigida,  apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar no fornecimento do material,  comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a União, e será
descredenciada no SICAF, ou nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5
anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

5.2. No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia
defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções: 

5.2.1.  Advertência,  em virtude do descumprimento  de obrigações de pequena monta,
podendo  a  Administração,  no  caso  de  haver  o  cometimento  reiterado  das  faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas. A advertência será processada
mediante  notificação  à  Contratada,  estabelecendo  prazo  para  cumprimento  das
obrigações assumidas; 

5.2.2. Multa: 

a) Multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso, cumulativamente,
após decorrido o prazo de entrega fixado no instrumento convocatório; que será calculada
sobre o valor empenhado, até o limite máximo de 15 (quinze) dias:

 a1) 0,5% por dia de atraso, do 1.º ao 5º dia; 

a2) 1,0% por dia de atraso, do 6º ao 10º dia; 

a3) 1,5% por dia de atraso, do 11º ao 15º dia. 
b) Multa por inexecução contratual: 

b1) Inexecução parcial – multa no percentual de 20%, que será calculada sobre o valor
empenhado, por inadimplência de qualquer item contratado ou pelo atraso superior a 15
dias e inferior a 25 dias, podendo, a critério da Administração, não mais ser aceito o
material; 

b2) Inexecução total  – multa no percentual de 30%, que será calculada sobre o valor
empenhado, cobrada pelo atraso superior a 25 dias, desde que a administração não mais
aceite o material; 

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

5.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa
licitante  de  ser  acionada  judicialmente  pela  responsabilidade  civil,  decorrentes  das
infrações cometidas. 

5.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços,
advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

5.6.  Da  sanção  aplicada  caberá  recurso,  no  prazo  de  5  dias  úteis  da  notificação,  à
autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Maceió – AL, 09 de março de 2020.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Mônica Maciel Braga de Souza
Escola Judiciária Eleitoral

Luciana Wander de Oliveira Melo
Seção de Almoxarifado
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

1. RELAÇÃO DOS MATERIAIS:

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNID.
1º

Turno
*ADITIVO

2º

Turno

(se houver)

01 Lista com nome e número dos candidatos, para
cada  Seção  Eleitoral,  em  papel  formato  A2
(420x594mm),  branco,  de  75  g/m²,  com
impressão  na  frente,  em  preto  e  em  tipo
uniforme de letras e números. 

As  listas  serão  confeccionadas  com  listagens
particularizadas município  a município,  102 ao
todo, de acordo com o registro de candidaturas
pertinente.  Será  um  modelo  para  cada
município.

1  folha  A2  (420x594mm)
por seção eleitoral, em todo
o  Estado,  com  acréscimo
contingente de 10%.

Folha 6.490 883 -

02 Lista com nome  e  número  de  candidato  para
cada  Seção  Eleitoral,  em papel  formato  A3
(297,0 mm X 420,0 mm) ou A4 (210 mm x 297
mm),  branco,  de  75  g/m²,  com impressão  na
frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números. 

1  folha  A3 (297,0  mm  X
420,0  mm)  por  seção
eleitoral,  apenas  para  a
Capital,  com  acréscimo
contingente de 10%.

Folha - - 1.804

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico - PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP

Termo de Referência TERMO DE REF -  MAT GRÁFICO - ROL DE MATERIAIS (0665278)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 10



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após
definição no primeiro turno.

03 Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3;
formato 29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché
fosco  115  g/m²;  impressão  offset,
acondicionados  em  pacotes  de  50  unidades
cada. Modelo a ser fornecido.

1  por  Seção Eleitoral,  com
acréscimo  contingente  de
aproximadamente  10%,
considerando a  divisão em
pacotes de 50 unidades.

Unid 6.490 883 1.804

Obs.: * Tendo em vista decisão do Tribunal Superior Eleitoral, no tocante à redução (agrupamento) de Seções 
Eleitorais em todo o País, deixando-as com, no mínimo, 425 Eleitores, os itens com * só serão considerados caso
o referido agrupamento não seja realizado a tempo.

Observação: Os modelos serão apresentados após o Registro de Candidaturas.

Mônica Maciel Braga de Souza

Escola Judiciária Eleitoral

Luciana Wander de Oliveira Melo

Seção de Almoxarifado

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico - PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1514 - CPPE

Prezados Membros da Comissão,
 
Em atenção à última reunião em que esta subscritora participou,
encaminho novos documentos para a devida tramitação, sem olvidar
que, tendo em vista a situação atual em que estamos vicenciando, no
que se refere à pandemia do Corona Vírus, os dados ainda poderão
sofrer alterações.
 
Quanto ao Termo de Referência - Rol de Materiais (0665278), fica
confirmada a Folha A2 para o item 1 e a Folha A4 para o item 2.
 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Membro da Comissão, em 24/03/2020, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 13/04/2020, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0671935 e o código CRC A95298D4.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2020.
À Comissão Permanente de Planejamento de

Eleições, para ciência da Informação 1514 (0671935), 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/03/2020, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672059 e o código CRC 10EA8455.
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Despacho GDG 0672059         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 13



 

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Objeto  

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de serviços de impressão e 

confecção de material gráfico para as Eleições de 2020.  

 

2. Quantidade 

De acordo com o Detalhamento dos Serviços, em anexo.  

 

3. Especificação do Objeto  

De acordo com o Detalhamento dos Serviços, em anexo.  

 

4. Valor Estimado da Aquisição (Pesquisa a cargo da COMAP)  

Valor Unitário:                       |  Valor Global:  

 

5. Justificativa  

 

1- Atender às demandas de material gráfico necessário à preparação e 

realização das eleições de 2020.  

 

2- A restrição competitiva, do objeto, ao mercado local, tem como objetivo 

minimizar o grande risco de não recebimento do objeto do certame, pois 

teremos ainda que efetuar a distribuição do material gráfico a todas as zonas 

eleitorais e um atraso de apenas dias poderá causar um grande transtorno 

operacional por descumprimento do cronograma de distribuição de material 

que será realizado pelo Tribunal, causando maior custo financeiro.  

 

6. Prazos de Entrega  

De acordo com Detalhamento dos Serviços, em anexo.  

 

7. Adjudicação 

 As propostas serão julgadas com base no critério do MENOR PREÇO POR 

ITEM.  
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8. Classificação Orçamentária 

Natureza da Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica).  

 

9. Local de Entrega 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas: Avenida Menino 

Marcelo, 7.200, Galpões B, C e D, Antares, Maceió – AL CEP 57.083-410 Tel.: 

82-3328- 1947. Horário: de segunda a quinta, das 13h às 19h e às sextas de 

7h30 às 13h30.  

 

10. Unidades Fiscalizadoras  

Escola Judiciária Eleitoral e Seção de Almoxarifado  

 

Maceió – AL, 24 de março de 2020.  

 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:  

 

Mônica Maciel Braga de Souza  

Escola Judiciária Eleitoral  

 

Luciana Wander de Oliveira Melo  

Seção de Almoxarifado  
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Detalhamento dos Serviços para Aquisição de Material Gráfico 

– Eleições 2020 

 

 

1. MODO DE EXECUÇÃO  

 

1.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá providenciar, no prazo 

máximo de 2 dias úteis, que será contado a partir do envio dos modelos à 

Contratada pela respectiva Unidade Fiscalizadora, um modelo impresso de 

cada item, que será submetido às gestoras para análise e aprovação. Após ser 

notificada da aprovação, a Contratada terá o prazo de 5 dias para confecção e 

entrega dos itens constantes deste Termo de Referência, destinados ao 1º 

Turno de Votação. O prazo para entrega final das listas de candidatos e do 

cartaz com o texto do artigo 39-A da Lei n.º 9.504/97 não poderá exceder ao 

dia 22/09/2020, sob pena de prejudicar o cronograma de distribuição do 

material aos cartórios eleitorais.  

 

1.2. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, somente serão 

confeccionados mediante autorização da Unidade Fiscalizadora, a ser 

providenciada no dia útil imediato à realização do 1º Turno, observando-se o 

prazo de entrega final até o dia 10 de outubro de 2020.  

 

1.3. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues rigorosamente 

em acordo com as especificações deste Termo de Referência, devendo os 

interessados em participar do certame licitatório declarar que estão plenamente 

cientes dos modelos e condições aqui expressos, inclusive no que respeita à 

forma de empacotamento dos itens licitados.  

 

1.4. O prazo para a Unidade Fiscalizadora aferir a compatibilidade prévia do 

material com as especificações deste Termo de Referência será de 2 dias úteis 

após o recebimento do modelo impresso para aprovação.  
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2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

2.1. Executar o objeto do contrato rigorosamente de conformidade com todas 

as condições, modelos e prazos estipulados;  

 

2.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem 

prévia e expressa anuência do Contratante; PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

 

2.3. Substituir, em 2 dias úteis, a contar do recebimento da notificação, todo e 

qualquer material que apresentar defeito ou estiver fora das especificações 

constantes deste Termo.  

 

2.4. Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 dias corridos, o 

material que, em virtude de sua rejeição, tiver sido substituído, sob pena de 

descarte ou de aproveitamento por parte da Administração;  

 

2.5. Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da contratação.  

 

2.6. Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o 

compromisso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação;  

 

2.7. Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-

AL, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja 

fiscalização ou o acompanhamento do TRE-AL;  

 

2.8. Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 2 dias úteis que anteceder o 

prazo da entrega do material, os motivos que impossibilitem o seu 

cumprimento.  
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3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

3.1. Promover, por intermédio do Gestor designado e da Seção de 

Almoxarifado, o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, sob 

os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas e comunicando à empresa as ocorrências de qualquer fato que, a 

seu critério, exijam medidas por parte daquela;  

 

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

estabelecidos;  

 

3.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 

solicitados pela licitante vencedora;  

 

3.4. Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da licitante 

vencedora, os quais deverão estar devidamente credenciados, para retirada e 

entrega de modelos e produtos;  

 

3.5. Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, 

qualquer material entregue equivocadamente ou em desacordo com as 

especificações mínimas exigidas neste ato convocatório;  

 

4. ENTREGA E RECEBIMENTO  

 

4.1. Os produtos deverão ser entregues, no horário de expediente do Órgão, no 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida 

Menino Marcelo, 7.200, Galpões B, C e D, Antares, Maceió – AL CEP 57.083-

410.  

 

4.2. O prazo de entrega será de 5 dias, contados da data de autorização da 

Unidade Fiscalizadora para impressão definitiva. Após este prazo, o fornecedor 

ficará sujeito a sanções por mora ou inadimplemento parcial ou total do 

contrato, conforme disposto no instrumento convocatório.  
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4.3. Por ocasião da entrega, os materiais serão conferidos e, se verificadas 

irregularidades, serão devolvidos à empresa contratada, que terá o prazo 

máximo de 2 dias úteis para substituí-los, circunstância que não interromperá o 

prazo de execução contratual.  

 

4.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma:  

 

a) Provisoriamente, em até 2 dias úteis, pela Seção de Almoxarifado do TRE-

AL, para posterior verificação da conformidade do material com as 

especificações constantes do pedido.  

 

b) Definitivamente, em até 3 dias úteis, após verificação de qualidade e 

quantidade dos materiais e consequente aceitação pela Unidade Fiscalizadora 

do Contrato, com o auxílio das unidades executoras (Coordenadoria de 

Logística da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comissão de 

Planejamento das Eleições 2020).  

 

4.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados.  

 

4.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, 

ao exame qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar, 

corrigir, substituir, no todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as 

incorreções porventura detectados.  

 

5. SANÇÕES  

 

5.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do material, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedida de licitar e de contratar com a União, e será descredenciada no 

SICAF, ou nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o 

inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 
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5 anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações 

legais.  

 

5.2. No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, 

garantida a prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes 

sanções:  

 

5.2.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 

das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas. A 

advertência será processada mediante notificação à Contratada, estabelecendo 

prazo para cumprimento das obrigações assumidas;  

 

5.2.2. Multa: a) Multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de 

atraso, cumulativamente, após decorrido o prazo de entrega fixado no 

instrumento convocatório; que será calculada sobre o valor empenhado, até o 

limite máximo de 15 (quinze) dias:  

 

a1) 0,5% por dia de atraso, do 1.º ao 5º dia;  

 

a2) 1,0% por dia de atraso, do 6º ao 10º dia;  

 

a3) 1,5% por dia de atraso, do 11º ao 15º dia.  

 

b) Multa por inexecução contratual:  

 

b1) Inexecução parcial – multa no percentual de 20%, que será calculada sobre 

o valor empenhado, por inadimplência de qualquer item contratado ou pelo 

atraso superior a 15 dias e inferior a 25 dias, podendo, a critério da 

Administração, não mais ser aceito o material;  

 

b2) Inexecução total – multa no percentual de 30%, que será calculada sobre o 

valor empenhado, cobrada pelo atraso superior a 25 dias, desde que a 

administração não mais aceite o material;  
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5.3. As multas serão descontadas pelo CONTRATANTE dos pagamentos 

devidos à CONTRATADA e poderão ser aplicadas cumulativamente entre si, 

bem como com as demais sanções previstas neste tópico, podendo ser, 

inclusive, cobradas judicialmente.  

 

5.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a 

empresa licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil, 

decorrentes das infrações cometidas.  

 

5.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos 

serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior.  

 

5.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 dias úteis da 

notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção.  

 

Maceió – AL, 24 de março de 2020.  

 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:  

 

Mônica Maciel Braga de Souza  

Escola Judiciária Eleitoral  

 

Luciana Wander de Oliveira Melo  

Seção de Almoxarifado 
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CONCLUSÃO

Maceió, 31 de março de 2020.
Senhor Diretor-Geral.
Face à necessidade de manifestação dos membros

da Comissão Permanente de Planejamento das Eleições, e tentando
dar a máxima celeridade aos trâmites processuais que necessitam de
deliberação colegiada, torno o processo concluso a Vossa Senhoria
para que, caso entenda necessário, sejam direcionados os presentes
autos aos membros da CPPE para manifestação escrita nos presentes
autos, no prazo de 3(três) dias.

Segue abaixo a Portaria da Presidência nº 129/2019, com
nova redação dada pela Portaria nº 38/2020, que relaciona os
integrantes da Comissão Permanente de Planejamento das Eleições:

I – Diretor(a)-Geral;
II – Assessor(a) Especial da Presidência;
III – Secretário(a) de Administração;
IV – Secretário(a) de Tecnologia da Informação;
V – Secretário(a) Judiciário(a);
VI – Secretário(a) de Gestão de Pessoas;
VII – Assessor(a)-Chefe da Corregedoria Regional
Eleitoral;
VIII – Assessor(a) de Gestão Estratégica da Diretoria-
Geral;
IX – Analista ou Técnico Judiciário da Ouvidoria
Eleitoral;
X – Secretário(a) da Escola Judiciária Eleitoral;
XI – José Sali Soares;
XII – Kleber Celestino da Silva Torres.
XIII – Assessor (a) de Comunicação Social e
Acessibilidade;
XIV – Chefe da Seção de Provisão e logística de
equipamenos eleitorais;
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XV – Chefe da Seção de Licitações e Contratos.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Membro da Comissão, em 31/03/2020, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Membro da
Comissão, em 31/03/2020, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0675540 e o código CRC A6E4FF8A.

0001765-04.2020.6.02.8000 0675540v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2020.
Acolhendo in totum o pronunciamento do Sr. Assessor de

Gestão Estratégica (0675540), remeta-se este procedimento aos
integrantes da Comissão Permanente de Planejamento das Eleições
para manifestação escrita nos presentes autos, no prazo de 3(três)
dias.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
01/04/2020, às 18:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0676461 e o código CRC EDEEA22F.

0001765-04.2020.6.02.8000 0676461v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de abril de 2020.
Senhor Diretor,
Em atenção ao despacho 0676461, concordo com o

termo de Referência inserto no Doc. 0673392, bem como com
a alteração contida na informacão 0671935.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 02/04/2020, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0677323 e o código CRC 767B09B3.

0001765-04.2020.6.02.8000 0677323v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de abril de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Considerando que o assunto tratado pelo termo de

referência foi aprovado em reunião da Comissão Permanente
de Planejamento de Eleições, informo não ter observações a
apresentar.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 02/04/2020, às 14:44, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0677430 e o código CRC 7C9CF7C9.

0001765-04.2020.6.02.8000 0677430v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de abril de 2020.
 
 
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor,
 
Tendo em vista a aprovação, do referido Termo de

Referência, na última reunião da Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições, e não havendo nada mais a
acrescentar, opino pela aprovação do Termo de
Referência 0673392, termo este ajustado após a referida
reunião, juntamente com o rol de materiais, evento 0665278,
e por fim a Informação 1514, 0671935.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 02/04/2020, às 14:59, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0677447 e o código CRC 63209651.

0001765-04.2020.6.02.8000 0677447v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de abril de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atendimento ao despacho nº 0676461, opino

pela aprovação do termo de referência inserto no
evento 0673392, com as alterações incluídas na informação
nº 0671935. 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HOMERO MALTA FEITOSA FILHO,
Assessor-Chefe, em 02/04/2020, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0677500 e o código CRC A1DEAE5A.

0001765-04.2020.6.02.8000 0677500v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de abril de 2020.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Consoante deliberações promovidas em reunião da

Comissão Permanente de Planejamento de Eleições, registro que
esta subscritora não ostenta novas observações no que concerne ao
Termo de Referência em comento (0673392).

 
Respeitosamente,

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Analista Judiciário, em 02/04/2020, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0677652 e o código CRC 4C432939.

0001765-04.2020.6.02.8000 0677652v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de abril de 2020.
Senhor Diretor Geral,
 
Considerando que na última reunião,  o Termo de

Referência foi aprovado, informo não ter observações a apresentar.    
          

 
Respeitosamente,
 
Representante da Ouvidoria Regional Eleitoral

Documento assinado eletronicamente por DÓRIS MARIA DE LUNA TENÓRIO,
Analista Judiciário, em 02/04/2020, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0677828 e o código CRC E087974E.

0001765-04.2020.6.02.8000 0677828v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de abril de 2020.

 

À Direção Geral

Senhor Diretor,

Em relação ao Termo de Referência constante no evento SEI 0673392 nada temos a
acrescer.

Entretanto, aproveito a oportunidade para sugerir que a descrição dos materiais seja
ajustada  (Anexo I) ao informado no evento SEI 0671935 (retirando-se a menção à A3)
a fim de evitar confusão nas fases posteriores de instrução (cotação, licitação).

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 03/04/2020, às 10:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0678367 e o código CRC C285D5E3.

0001765-04.2020.6.02.8000 0678367v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Av. João Fernandes Vieira, 495 - Bairro Centro - CEP 57250-000 - Campo Alegre - AL

 

DESPACHO

Campo Alegre, 03 de abril de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
Em atenção ao Despacho GDG 0676461 e considerando as
deliberações da comissão na última reunião, manifestamo-nos pela
aprovação do Termo de Referência apresentado (0673392).
Respeitosamente,
José Sali Soares
Representante das zonas eleitorais do interior

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ SALI SOARES, Chefe de Cartório, em
03/04/2020, às 10:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0678478 e o código CRC C8FD8C8A.

0001765-04.2020.6.02.8000 0678478v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de abril de 2020.
 
Recebo, para análise, a minuta do termo de referência

(0663392) sugerido para deflagar a contratação de serviços de
impressão e confecção de material gráfico para as Eleições 2020.

 
Verificados os seus termos, registro que esta Assessoria

não apresenta sugestões ao texto proposto.

 

 

VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA
Assessora Especial da Presidência

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Assessor(a) Especial, em 06/04/2020, às 13:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0678514 e o código CRC 3482D30B.

0001765-04.2020.6.02.8000 0678514v1

Despacho AEP 0678514         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 33



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

 

DESPACHO

Maceió, 06 de abril de 2020.
Após análise do referido termo de referência,

registro que esta Assessoria de Comunicação Social não
apresenta sugestões para o texto ptoposto.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 06/04/2020, às 17:12, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0681562 e o código CRC 57CE1F10.

0001765-04.2020.6.02.8000 0681562v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de abril de 2020.
Considerando os pronunciamentos efetivados pela grande

maioria dos membros da Comissão Permanente de Planejamento de
Eleições, no trato de aprovação do termo de referência que visa à
contratação de serviços de impressão e confecção de material gráfico
para as Eleições 2020, faço encaminhar os autos às Gestoras
contratuais para continuidade do feito.

Registro, outrossim, as observações insertas no despacho
0678367.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
13/04/2020, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0681833 e o código CRC 91D2F2DE.

0001765-04.2020.6.02.8000 0681833v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 1ª Zona Eleitoral

 

DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2020.

Após análise do referido termo de referência, registro que esta 1ª Zona Eleitoral não
apresenta sugestões para o texto ptoposto.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES,
Chefe de Cartório, em 07/04/2020, às 11:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0682005 e o código CRC 920B80EF.

0001765-04.2020.6.02.8000 0682005v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico - PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP 

1. RELAÇÃO DOS MATERIAIS: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNID. 
1º 

Turno 
*ADITIVO 

2º 

Turno 

(se houver) 

01 Lista com nome e número dos candidatos, para 

cada Seção Eleitoral, em papel formato A2 

(420x594mm), branco, de 75 g/m², com 

impressão na frente, em preto e em tipo 

uniforme de letras e números.  

 

As listas serão confeccionadas com listagens 

particularizadas município a município, 102 ao 

todo, de acordo com o registro de candidaturas 

pertinente. Será um modelo para cada 

município. 

1 folha A2 (420x594mm) por 

seção eleitoral, em todo o 

Estado, com acréscimo 

contingente de 10%. 

Folha 6.490 883 - 

02 Lista com nome e número de candidato para 

cada Seção Eleitoral, em papel formato A4 (210 

mm x 297 mm), branco, de 75 g/m², com 

impressão na frente, em preto e em tipo 

uniforme de letras e números.  

1 folha A4 (297,0 mm X 

420,0 mm) por seção 

eleitoral, apenas para a 

Capital, com acréscimo 

contingente de 10%. 

Folha - - 1.804 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico - PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP 

OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após 

definição no primeiro turno. 

03 Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; 

formato 29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché 

fosco 115 g/m²; impressão offset, 

acondicionados em pacotes de 50 unidades 

cada. Modelo a ser fornecido. 

1 por Seção Eleitoral, com 

acréscimo contingente de 

aproximadamente 10%, 

considerando a divisão em 

pacotes de 50 unidades. 

Unid 

 

6.490 883 1.804 

 

Obs.: * Tendo em vista decisão do Tribunal Superior Eleitoral, no tocante à redução (agrupamento) de Seções 

Eleitorais em todo o País, deixando-as com, no mínimo, 425 Eleitores, os itens com * só serão considerados caso 

o referido agrupamento não seja realizado a tempo. 

 

Observação: Os modelos serão apresentados após o Registro de Candidaturas. 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 

Escola Judiciária Eleitoral 

 

 

Luciana Wander de Oliveira Melo 

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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de abril de 2020.

À Direção-geral

 

Senhor Diretor,

 

Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria,  evento 0681833, como também às
considerações contidas no despacho (0678367), retorno o presente a essa
direção, após a inclusão do Termo de Referência alterado (0684062).

 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 13/04/2020, às 19:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0684294 e o código CRC DE9C9B84.

0001765-04.2020.6.02.8000 0684294v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.
Promovidos os ajustes no Termo de Referência

(0684062) pela gestão contratual, conforme o Despacho EJE
0684294, remeto os autos à SAD para prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/04/2020, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0693248 e o código CRC 689A0A7A.

0001765-04.2020.6.02.8000 0693248v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.
 
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0693248, 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 JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/04/2020, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0693599 e o código CRC 97D24C62.

0001765-04.2020.6.02.8000 0693599v1
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E-mail - 0694229

Data de Envio: 
  29/04/2020 13:45:15

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

Para (com cópia oculta):
    comercial@gemascarenhas.com.br
    cicerapoligraf@hotmail.com
    poligrafmcz@hotmail.com
    comercial2@grafmarques.com.br
    comercial3@grafmarques.com.br
    graca@grafmarques.com.br
    grafmarques@grafmarques.com.br
    printshop.grafica@gmail.com
    printshopmaceio@yahoo.com.br
    comercial@graficajaragua.com.br
    graficajaragua@hotmail.com
    bruno@graficaimperador.com.br
    ciro@graficaimperador.com.br
    grafpel@grafpel.com
    soraya@grafpel.com
    comercial@grafnobre.com.br
    comercial@victoriagrafica.com.br
    joao@victoriagrafica.com.br
    victoriagraficaal@gmail.com
    igbgraficamaceio@gmail.com
    texgraf.ltda@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

Mensagem: 
  SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação de empresa para a confecção de material
gráfico pertinente às Eleições de 2020, conforme resumo abaixo:

ITEM 01 - Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral, em papel formato A2
(420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números. 

Quantitativo estimado: 6.490 folhas podendo ter um acréscimo de 883, caso não se efetue o
agrupamento das seções planejado pelo TSE.

ITEM 02- Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A4 (210
mm x 297 mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números.

OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após definição no primeiro turno.

Quantitativo estimado: 1.804 folhas, se houver 2º turno.

ITEM 03- Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato 29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché
fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de 50 unidades cada. Modelo a ser
fornecido.

Quantitativo estimado: 6.490 unidades podendo ter um acréscimo de 883, caso não se efetue o
agrupamento das seções planejado pelo TSE, e 1.804, se houver 2º turno. 

Solicitamos, por gentileza, cotação por item e valor unitário, de acordo quantitativos, especificações e
demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

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

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

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
82 9 9938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0673392_TERMO_DE_REFERENCIA_ALTERADO___GRAFICA_LOCAL___24_03_2020.pdf
    Termo_de_Referencia_0684062_TERMO_DE_REFERENCIA___LISTAS_E_CARTAZES___ELEICOES_2020___RELACAO_DE_MATERIAL.pdf
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E-mail - 0694512

Data de Envio: 
  29/04/2020 16:31:14

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

Para (com cópia oculta):
    contato@graficacopycenter.com.br
    arts.grafica@bol.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

Mensagem: 
  SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação de empresa para a confecção de material
gráfico pertinente às Eleições de 2020, conforme resumo abaixo:

ITEM 01 - Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral, em papel formato A2
(420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números. 

Quantitativo estimado: 6.490 folhas podendo ter um acréscimo de 883, caso não se efetue o
agrupamento das seções planejado pelo TSE.

ITEM 02- Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A4 (210
mm x 297 mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números.

OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após definição no primeiro turno.

Quantitativo estimado: 1.804 folhas, se houver 2º turno.

ITEM 03- Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato 29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché
fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de 50 unidades cada. Modelo a ser
fornecido.

Quantitativo estimado: 6.490 unidades podendo ter um acréscimo de 883, caso não se efetue o
agrupamento das seções planejado pelo TSE, e 1.804, se houver 2º turno. 

Solicitamos, por gentileza, cotação por item e valor unitário, de acordo quantitativos, especificações e
demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

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

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

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
82 9 9938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0673392_TERMO_DE_REFERENCIA_ALTERADO___GRAFICA_LOCAL___24_03_2020.pdf
    Termo_de_Referencia_0684062_TERMO_DE_REFERENCIA___LISTAS_E_CARTAZES___ELEICOES_2020___RELACAO_DE_MATERIAL.pdf
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[seic] Solicitação.

De: Ana Paula Gomes Silva (anasilva@tre-al.jus.br)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 29 de abril de 2020 16:53 BRT

"-- Esta é uma mensagem gerada automaticamente pela caixa postal de arts.grafica@bol.com.br. Não há
necessidade de respondê-la"

Obrigado por entrar em contato conosco!
Em breve estaremos respondendo seu e-mail.

Atenciosamente,
Art's Gráfica e Edt. Ltda.
82 3336-7411 / 3313-7412

Yahoo Mail - [seic] Solicitação. https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/14077?.intl=br&.lang=pt...

1 of 1 29/04/2020 18:37
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E-mail - 0697560

Data de Envio: 
  04/05/2020 17:04:17

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

Para:
    contato@graficarapidamaceio.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

Mensagem: 
  SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação de empresa para a confecção de material
gráfico pertinente às Eleições de 2020, conforme resumo abaixo:

ITEM 01 - Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral, em papel formato A2
(420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números. 

Quantitativo estimado: 6.490 folhas podendo ter um acréscimo de 883, caso não se efetue o
agrupamento das seções planejado pelo TSE.

ITEM 02- Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A4 (210
mm x 297 mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números.

OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após definição no primeiro turno.

Quantitativo estimado: 1.804 folhas, se houver 2º turno.

ITEM 03- Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato 29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché
fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de 50 unidades cada. Modelo a ser
fornecido.

Quantitativo estimado: 6.490 unidades podendo ter um acréscimo de 883, caso não se efetue o
agrupamento das seções planejado pelo TSE, e 1.804, se houver 2º turno. 

Solicitamos, por gentileza, cotação por item e valor unitário, de acordo quantitativos, especificações e
demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

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

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

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
82 9 9938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0673392_TERMO_DE_REFERENCIA_ALTERADO___GRAFICA_LOCAL___24_03_2020.pdf
    Termo_de_Referencia_0684062_TERMO_DE_REFERENCIA___LISTAS_E_CARTAZES___ELEICOES_2020___RELACAO_DE_MATERIAL.pdf
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[seic] RES: Solicitação. Cotação. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

De: Ana Paula Gomes Silva (anasilva@tre-al.jus.br)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 30 de abril de 2020 10:09 BRT

Bom dia

Levando em consideração que são 102 modelos diferentes. Qual a quantidade
para cada município?

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quarta-feira, 29 de abril de 2020 13:45
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação de empresa para
a confecção de material gráfico pertinente às Eleições de 2020, conforme
resumo abaixo:

ITEM 01 - Lista com nome e número  dos candidatos, para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A2 (420x594mm),  branco,  de  75  g/m², com
impressão na frente, em preto e em  tipo uniforme de letras e números.

Quantitativo estimado: 6.490 folhas podendo ter um acréscimo de 883, caso
não se efetue o agrupamento das seções planejado pelo TSE.

ITEM 02- Lista com nome e  número de candidato  para cada Seção Eleitoral,
em papel formato A4 (210 mm  x 297  mm), branco, de 75 g/m², com impressão
na frente,  em preto e em tipo uniforme de letras e números.

OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após definição no primeiro turno.

Quantitativo estimado: 1.804 folhas, se houver 2º turno.

ITEM 03- Cartaz  Artigo 39-A  (Lei  9.504/97),  tamanho  A3; formato 29,7 x
42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset,
acondicionados  em  pacotes  de  50  unidades cada. Modelo a ser
fornecido.

Quantitativo estimado: 6.490 unidades podendo ter um acréscimo de 883, caso
não se efetue o agrupamento das seções planejado pelo TSE, e 1.804, se
houver 2º turno.

Solicitamos, por gentileza, cotação por item e valor unitário, de acordo
quantitativos, especificações e demais detalhamentos presentes no termo de
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referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

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

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

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
82 9 9938-4871
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[seic] RES: Solicitação. Cotação. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

De: Ana Paula Gomes Silva (anasilva@tre-al.jus.br)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 5 de maio de 2020 09:48 BRT

Bom dia, analisando a sua cotação no 2º item tem divergência de tamanho.
Aguardo correção se for o caso.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: quarta-feira, 29 de abril de 2020 13:45
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação de empresa para
a confecção de material gráfico pertinente às Eleições de 2020, conforme
resumo abaixo:

ITEM 01 - Lista com nome e número  dos candidatos, para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A2 (420x594mm),  branco,  de  75  g/m², com
impressão na frente, em preto e em  tipo uniforme de letras e números.

Quantitativo estimado: 6.490 folhas podendo ter um acréscimo de 883, caso
não se efetue o agrupamento das seções planejado pelo TSE.

ITEM 02- Lista com nome e  número de candidato  para cada Seção Eleitoral,
em papel formato A4 (210 mm  x 297  mm), branco, de 75 g/m², com impressão
na frente,  em preto e em tipo uniforme de letras e números.

OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após definição no primeiro turno.

Quantitativo estimado: 1.804 folhas, se houver 2º turno.

ITEM 03- Cartaz  Artigo 39-A  (Lei  9.504/97),  tamanho  A3; formato 29,7 x
42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset,
acondicionados  em  pacotes  de  50  unidades cada. Modelo a ser
fornecido.

Quantitativo estimado: 6.490 unidades podendo ter um acréscimo de 883, caso
não se efetue o agrupamento das seções planejado pelo TSE, e 1.804, se
houver 2º turno.

Solicitamos, por gentileza, cotação por item e valor unitário, de acordo
quantitativos, especificações e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.
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Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

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

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

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
82 9 9938-4871
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2020.
À EJE
À SEALMOX
 

Juntamos os e-mails recebidos por esta Seção de
Instrução de Contratações com questionamentos suscitados por
potenciais fornecedores:

 
Questionamento 01- Em relação ao total estimado, a

empresa pergunta qual a quantidade por município (0698000);
 
Questionamento 02- No item 02 foi apontada a

divergência no tamanho da folha (0698003) - Na coluna
Especificação consta Lista com nome e número de candidato para
cada Seção Eleitoral, em papel formato A4 (210 mm x 297 mm) e na
coluna Base de cálculo consta 1 folha A4 (297,0 mm X 420,0 mm) por
seção eleitoral.

 
Encaminhamos os autos para conhecimento,

esclarecimentos e possíveis ajustes no anexo do termo de referência
(0684062), com juntada de documento atualizado.

 
Respeitosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 05/05/2020, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0698008 e o código CRC 06FB20DA.

0001765-04.2020.6.02.8000 0698008v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2020.
À SEIC
 
Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria (0698008), segue,
abaixo, as devidas justificativas referentes aos questionamentos
levantadas por potenciais fornecedores:
 
01 - Questionamento: Em relação ao total estimado, a empresa
pergunta qual a quantidade por município;
 
Resposta: Foi anexado ao processo, o evento 0698156, referente
ao Detalhamento da Distribuição do Eleitorado do Estado de Alagoas,
onde estão elencadas as quantidades das Seções Eleitorais por
Municípios, contudo, em virtude da redução do número de urnas
eletrônicas, as seções foram condensadas de 6.689, registradas no
detalhamento, para 5.900 seções, distribuídas no Estado de
Alagoas. Esclareço, por oportuno, que não serão 102 modelos
diferentes, serão formatos iguais, mas com informações diferentes.
Cada lista irá detalhar os nomes dos candidatos a prefeitos e
vereadores de cada Município, razão pela qual, ao meu ver, não
afetará o custo final;
 
02 - Questionamento: No item 02 foi apontada a divergência no
tamanho da folha; Na coluna Especificação consta Lista com nome e
número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A4
(210 mm x 297 mm) e na coluna Base de cálculo consta 1
folha A4 (297,0 mm X 420,0 mm) por seção eleitoral;
 
Resposta: Na realidade, o futuro fornecedor não deveria basear-
se nas informações dispostas na aba "Base de Cálculo", tendo em
vista, que esta aparece apenas para auxiliar e justificar o cálculo da
quantidade solicitada para cada item. Cabe ressaltar que em eleições
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pretéritas, esta "aba" nem constava nesse quadro, eram posicionadas
à parte. Todavia, para evitar futuros questionamentos no mesmo
sentido, anexei ao presente, novo termo alterado (0698375).
 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 05/05/2020, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0698139 e o código CRC 352CD718.

0001765-04.2020.6.02.8000 0698139v1
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03/02/2020 Distribuição Eleitorado por Sexo - Por Zona Eleitoral

10.17.1.1:8080/apex/f?p=110:4:::::: 1/2

Dist.Analítica do Eleitorado Dist.Analítica por Zona Dist.Analítica por Município

 

Zonas Eleitorais
   

Zona Codigo Municipio Locais Secoes Eleitores

1 27855 MACEIÓ 53 331 103853
2 27855 MACEIÓ 52 414 151467
3 27855 MACEIÓ 61 410 119863
5 28878 VIÇOSA 17 116 39381
6 27073 ATALAIA 20 143 42706
7 27456 CORURIPE 15 125 41817
8 28371 PILAR 27 135 46908
9 28096 MURICI 14 122 39740
10 28258 PALMEIRA DOS ÍNDIOS 21 166 50478
11 28274 PÃO DE AÇÚCAR 26 122 37519
12 28290 PASSO DE CAMARAGIBE 23 130 43162
13 28339 PENEDO 28 178 53497
14 28452 PORTO CALVO 35 182 56647
15 28533 RIO LARGO 29 181 56212
16 28657 SÃO JOSÉ DA LAJE 20 130 42507
17 28690 SÃO LUÍS DO QUITUNDE 17 131 43819
18 28711 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 22 170 52148
19 28592 SANTANA DO IPANEMA 24 150 45912
20 28835 TRAIPU 26 95 24914
21 28851 UNIÃO DOS PALMARES 20 169 52830
22 27057 ARAPIRACA 31 244 90173
26 27936 MARECHAL DEODORO 21 128 43876
27 27995 MATA GRANDE 11 93 30297
28 28517 QUEBRANGULO 21 91 26084
29 27138 BATALHA 14 82 28496
31 27871 MAJOR ISIDORO 13 92 32399
33 27855 MACEIÓ 31 227 92667
34 28932 TEOTÔNIO VILELA 24 164 47880
37 28495 PORTO REAL DO COLÉGIO 33 129 42021
39 27014 ÁGUA BRANCA 19 105 36094
40 27472 DELMIRO GOUVEIA 36 217 62184
44 27570 GIRAU DO PONCIANO 18 125 44457
45 27618 IGACI 20 139 40581
46 27235 CACIMBINHAS 22 109 32877
47 27278 CAMPO ALEGRE 21 131 41879
48 27197 BOCA DA MATA 26 165 46949
49 28754 SÃO SEBASTIÃO 18 113 41598
50 27910 MARAVILHA 17 84 25876
51 28673 SÃO JOSÉ DA TAPERA 13 85 29156
53 27758 JOAQUIM GOMES 21 126 36302
54 27855 MACEIÓ 38 257 121672
55 27057 ARAPIRACA 17 183 52131
Total:   1035 6689 2191029

Informações da Zona
   

Selecione a zona para exibir as informações correspondentes.

Eleitorado da Zona por Sexo
   

Selecione a zona para exibir as informações correspondentes.

Eleitorado da Zona por Idade
   

Selecione a zona para exibir as informações correspondentes.

Eleitorado da Zona por Grau de Instrução
   

Selecione a zona para exibir as informações correspondentes.

Data da Última Atualização
   

02/02/2020 16:50:04
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico - PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP 

1. RELAÇÃO DOS MATERIAIS: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNID. 
1º 

Turno 
*ADITIVO 

2º 

Turno 

(se houver) 

01 Lista com nome e número dos candidatos, para 

cada Seção Eleitoral, em papel formato A2 

(420x594mm), branco, de 75 g/m², com 

impressão na frente, em preto e em tipo 

uniforme de letras e números.  

 

As listas serão confeccionadas com listagens 

particularizadas município a município, 102 ao 

todo, de acordo com o registro de candidaturas 

pertinente. Será um modelo para cada 

município. 

1 folha A2 (420x594mm) por 

seção eleitoral, em todo o 

Estado, com acréscimo 

contingente de 10%. 

Folha 6.490 883 - 

02 Lista com nome e número de candidato para 

cada Seção Eleitoral, em papel formato A4 (210 

mm x 297 mm), branco, de 75 g/m², com 

impressão na frente, em preto e em tipo 

uniforme de letras e números.  

1 folha A4 (297,0 mm X 

210,0 mm) por seção 

eleitoral, apenas para a 

Capital, com acréscimo 

contingente de 10%. 

Folha - - 1.804 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico - PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP 

OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após 

definição no primeiro turno. 

03 Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; 

formato 29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché 

fosco 115 g/m²; impressão offset, 

acondicionados em pacotes de 50 unidades 

cada. Modelo a ser fornecido. 

1 por Seção Eleitoral, com 

acréscimo contingente de 

aproximadamente 10%, 

considerando a divisão em 

pacotes de 50 unidades. 

Unid 

 

6.490 883 1.804 

 

Obs.: * Tendo em vista decisão do Tribunal Superior Eleitoral, no tocante à redução (agrupamento) de Seções 

Eleitorais em todo o País, deixando-as com, no mínimo, 425 Eleitores, os itens com * só serão considerados caso 

o referido agrupamento não seja realizado a tempo. 

 

Observação: Os modelos serão apresentados após o Registro de Candidaturas. 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 

Escola Judiciária Eleitoral 

 

 

Luciana Wander de Oliveira Melo 

Seção de Almoxarifado 
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Re: Orçamento solicitado

De: ana silva (anag_silva@yahoo.com.br)

Para: arts.grafica@bol.com.br

Data: quarta-feira, 6 de maio de 2020 11:14 BRT

Bom dia Edson,

Conforme conversamos, por telefone, segue arquivo corrigido, com a especificação correta do
item 02, para elaboração da proposta.

Favor incluir valor unitário e total por item.

Muito obrigada.

Ana Paula G. Silva.

TRE-AL

82 9 9938-4871

Em quarta-feira, 6 de maio de 2020 10:23:20 BRT, arts.grafica <arts.grafica@bol.com.br> escreveu:

Segue em anexo orçamento solicitado

Art's Gráfica e Editora Ltda
contato:(82) 3336-7411 / 3313-7412

Relação materiais. TR..pdf
291.8kB

Yahoo Mail - Re: Orçamento solicitado https://mail.yahoo.com/d/folders/2/messages/14141?.intl=br&.lang=pt...

1 of 1 06/05/2020 11:18
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E-mail - 0699073

Data de Envio: 
  06/05/2020 11:33:09

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

Para (com cópia oculta):
    comercial@gemascarenhas.com.br
    cicerapoligraf@hotmail.com
    poligrafmcz@hotmail.com
    comercial2@grafmarques.com.br
    comercial3@grafmarques.com.br
    graca@grafmarques.com.br
    grafmarques@grafmarques.com.br
    printshop.grafica@gmail.com
    printshopmaceio@yahoo.com.br
    comercial@graficajaragua.com.br
    graficajaragua@hotmail.com
    bruno@graficaimperador.com.br
    ciro@graficaimperador.com.br
    grafpel@grafpel.com
    comercial@grafnobre.com.br
    comercial@victoriagrafica.com.br
    joao@victoriagrafica.com.br
    victoriagraficaal@gmail.com
    igbgraficamaceio@gmail.com
    texgraf.ltda@gmail.com
    contato@graficacopycenter.com.br
    contato@graficarapidamaceio.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

Mensagem: 
  SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação de empresa para a confecção de material
gráfico pertinente às Eleições de 2020, conforme resumo abaixo:

ITEM 01 - Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral, em papel formato A2
(420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números. 

Quantitativo estimado: 6.490 folhas podendo ter um acréscimo de 883, caso não se efetue o
agrupamento das seções planejado pelo TSE.

ITEM 02- Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A4 (210
mm x 297 mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números.

OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após definição no primeiro turno.

Quantitativo estimado: 1.804 folhas, se houver 2º turno.

ITEM 03- Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato 29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché
fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de 50 unidades cada. Modelo a ser
fornecido.

Quantitativo estimado: 6.490 unidades podendo ter um acréscimo de 883, caso não se efetue o
agrupamento das seções planejado pelo TSE, e 1.804, se houver 2º turno. 

Solicitamos, por gentileza, cotação por item e valor unitário, de acordo quantitativos, especificações e
demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.
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FAVOR RESPONDER PARA O E-MAIL: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
82 9 9938-4871

Anexos:
    Anexo_0698156_Distribuicao_Eleitorado_por_Sexo___Por_Zona_Eleitoral.pdf
    Termo_de_Referencia_0698375_TERMO_DE_REFERENCIA___LISTAS_E_CARTAZES___ELEICOES_2020___RELACAO_DE_MATERIAL.pdf
    Termo_de_Referencia_0673392_TERMO_DE_REFERENCIA_ALTERADO___GRAFICA_LOCAL___24_03_2020.pdf
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RE: Orçamento solicitado

De: arts.grafica (arts.grafica@bol.com.br)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 6 de maio de 2020 11:47 BRT

Ok efetuado novo orçamento com as correções solicitadas, o primeiro item infelizmente nós não trabalhamos com a
medida solicitada, com relação ao ultimo item não conseguimos fazer um único valor pois só será pedido o restante
do material caso haja segundo turno se não os 1084 itens adicionais não serão confeccionados sendo assim está
no orçamento valor unitário para as duas quantidades.

Art's Gráfica e Editora Ltda
contato:(82) 3336-7411 / 3313-7412

De: "ana silva" <anag_silva@yahoo.com.br>
Enviada: 2020/05/06 11:14:43
Para: arts.grafica@bol.com.br
Assunto: Re: Orçamento solicitado

Bom dia Edson,

Conforme conversamos, por telefone, segue arquivo corrigido, com a especificação correta
do item 02, para elaboração da proposta.

Favor incluir valor unitário e total por item.

Muito obrigada.

Ana Paula G. Silva.

TRE-AL

82 9 9938-4871

Em quarta-feira, 6 de maio de 2020 10:23:20 BRT, arts.grafica <arts.grafica@bol.com.br> escreveu:

Segue em anexo orçamento solicitado

Art's Gráfica e Editora Ltda
contato:(82) 3336-7411 / 3313-7412

Orcamento TRE 06-05-2020.pdf
929.7kB

Yahoo Mail - RE: Orçamento solicitado https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/14141?.intl=br&.lang=pt...

1 of 1 06/05/2020 13:08
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Orçamento

De: comercial@gemascarenhas.com.br (comercial@gemascarenhas.com.br)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 7 de maio de 2020 13:52 BRT

Boa tarde!!!

Segue em anexo o orçamento com item que fazemos.

Atenciosamente,

Valderez Lopes

82-98882-2203-98809-0624

ORC2.PDF
97.1kB

Yahoo Mail - Orçamento https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/14173?.intl=br&.lang=pt...

1 of 1 07/05/2020 14:42
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RES: Solicitação. Cotação Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

De: graca@grafmarques.com.br (graca@grafmarques.com.br)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 8 de maio de 2020 11:18 BRT

Bom dia

Prezados,

Precisamos do quantitativo de cada município, visto que são 102 listas
diferentes. No cálculo de gráfica contamos como 102 modelos diferentes com
custos diferente por modelo e quantidade.

Qualquer dúvida, estou à disposição

Obrigada

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quarta-feira, 6 de maio de 2020 11:33
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação de empresa para
a confecção de material gráfico pertinente às Eleições de 2020, conforme
resumo abaixo:

ITEM 01 - Lista com nome e número  dos candidatos, para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A2 (420x594mm),  branco,  de  75  g/m², com
impressão na frente, em preto e em  tipo uniforme de letras e números.

Quantitativo estimado: 6.490 folhas podendo ter um acréscimo de 883, caso
não se efetue o agrupamento das seções planejado pelo TSE.

ITEM 02- Lista com nome e  número de candidato  para cada Seção Eleitoral,
em papel formato A4 (210 mm  x 297  mm), branco, de 75 g/m², com impressão
na frente,  em preto e em tipo uniforme de letras e números.

OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após definição no primeiro turno.

Quantitativo estimado: 1.804 folhas, se houver 2º turno.

ITEM 03- Cartaz  Artigo 39-A  (Lei  9.504/97),  tamanho  A3; formato 29,7 x
42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset,
acondicionados  em  pacotes  de  50  unidades cada. Modelo a ser
fornecido.

Yahoo Mail - RES: Solicitação. Cotação Material gráfico. Eleições 2020... https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/14188?.intl=br&.lang=pt...
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Quantitativo estimado: 6.490 unidades podendo ter um acréscimo de 883, caso
não se efetue o agrupamento das seções planejado pelo TSE, e 1.804, se
houver 2º turno.

Solicitamos, por gentileza, cotação por item e valor unitário, de acordo
quantitativos, especificações e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

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

FAVOR RESPONDER PARA O E-MAIL: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
82 9 9938-4871

Yahoo Mail - RES: Solicitação. Cotação Material gráfico. Eleições 2020... https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/14188?.intl=br&.lang=pt...
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2020.
À EJE,
 

Recebemos por e-mail (0701157) novo pedido para
detalhamento da quantidade do item 01 (lista de candidatos) por
município (0698375), solicitado pela empresa local Grafmarques
(2121-6161) representada pela Srª Graça.

 
A referida empresa alega que a lista de distribuição por

Zona Eleitoral juntada aos autos (0698156) não é suficiente para
calcular os custos e fornecer uma cotação; uma vez que, não detalha
por município e/ou seções por município; relatando que, para o
cálculo da gráfica, são 102 listas diferentes e que o quantitativo do
item por município tem impacto direto no custo de produção, sendo
crucial a empresa ter conhecimento prévio dessa informação.

 
Diante dos apontamentos acima, encaminhamos os autos

para análise.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 08/05/2020, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0701158 e o código CRC 75218CF3.

0001765-04.2020.6.02.8000 0701158v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2020.
À Direção-geral
 
Senhor Diretor,
 
Tendo em vista o despacho (0704346), subscrito por Vossa Senhoria
e consignado nos autos do Processo SEI nº 0001755-
57.2020.6.02.8000, retorno o presente a essa direção, após a
inclusão do novo TR de Material Gráfico (gráfica local) (0707270),
conforme recomendação da Comissão de Eleições na última reunião
realizada por meio virtual, ao tempo em que anexo o detalhamento no
evento (0707269), que foi referência para a base de cálculo
nas quantidades das listagens de candidatos para as Eleições de
2020.
 
Após análise, e estando o TR em conformidade, sugiro o
encaminhamento à SEIC, local onde o processo se encontrava
anteriormente.
 
Quanto ao questionamento  da empresa Grafmarques (0701157),
sugiro que a mesma faça a sua cotação considerando o número total
de folhas A2, A3 e A4, constante no TR anexo (0707270), em razão de
serem listas iguais, contudo, com candidatos diferentes para cada
Município.
 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 20/05/2020, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0701691 e o código CRC 8E45D160.

0001765-04.2020.6.02.8000 0701691v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO – 1º TURNO 

DETALHAMENTO DE ZONAS – MUNICÍPIOS – SEÇÕES ELEITORAIS – TOTAL DE CANDIDATOS – QUANTIDADE DE FOLHAS 

 

 

ZONA 

 

MUNICÍPIO 
SEÇÕES 

(ZONA) 

 

SEÇÕES 
(MUNICÍPIO) 

 

Nº MÁXIMO DE 

CANDIDATOS 
(VEREADOR) 

Nº MÁXIMO DE 

CANDIDATOS 
(PREFEITO) 

MÁXIMO DE 

CANDIDATOS 
(MUNICÍPIO) 

CANDIDATOS 

POR FOLHA A2 

(300/nomes/folha) 

CANDIDATOS 

POR FOLHA A3 

(150/nomes/folha) 

TOTAL DE 

FOLHAS A2 
(MUNICÍPIO) 

TOTAL DE 

FOLHAS A3 
(MUNICÍPIO) 

1 

MACEIÓ 

 

 

1.560 

 

281 

 

 

988 

 

 

26 

 

 

1.014 

 

 

4 - 6.240 - 

2 393 

3 324 

33 242 

54 320 

5 CAJUEIRO 
 

108 

 

38 204 12 216 1 - 38 - 

5 MAR VERMELHO 10 98 7 105 - 1 - 10 

5 PINDOBA 8 98 7 105 - 1 - 8 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 

 

5 VIÇOSA 52 170 10 180 1 - 52 - 

6 ATALAIA 

114 

80 200 10 210 1 - 80 - 

6 CAPELA 34 102 6 108 - 1 - 34 

7 CORURIPE 

111 

101 299 13 312 2 - 202 - 

7 FELIZ DESERTO 10 154 11 165 1 - 10 - 

8 COQUEIRO SECO 

 

131 

14 140 10 150 - 1 - 14 

8 PILAR 72 200 10 210 1 - 72 - 

8 SANTA LUZIA DO NORTE 16 126 9 135 - 1 - 16 

8 SATUBA 29 98 7 105 - 1 - 29 

9 BRANQUINHA 

107 

22 154 11 165 1 - 22 - 

9 MESSIAS 34 153 9 162 1 - 34 - 

9 MURICI 51 119 7 126 - 1 - 51 

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS 135 135 368 16 384 2 - 270 - 

Relatório DETALHAMENTO DA BASE DE CÁLCULO-FOLHAS A2, A3 e A4 (0707269)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 72



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 

 

11 OLHO D'ÁGUA DAS FLORES 

105 

42 119 7 126 - 1 - 42 

11 PALESTINA 12 126 9 135 - 1 - 12 

11 PÃO DE AÇÚCAR 51 204 12 216 1 - 51 - 

12 MATRIZ DE CAMARAGIBE 

 

119 

48 221 13 234 1 - 48 - 

12 PASSO DE CAMARAGIBE 33 154 11 165 1 - 33 - 

12 PORTO DE PEDRAS 18 112 8 120 - 1 - 18 

12 SÃO MIGUEL DOS MILAGRES 20 112 8 120 - 1 - 20 

13 PENEDO 

144 

109 253 11 264 1 - 109 - 

13 PIAÇABUÇU 35 136 8 144 - 1 - 35 

14 JACUÍPE 

157 

15 98 7 105 - 1 - 15 

14 JAPARATINGA 19 98 7 105 - 1 - 19 

14 JUNDIÁ 12 140 10 150 - 1 - 12 

14 MARAGOGI 56 204 12 216 1 - 56 - 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 

 

14 PORTO CALVO 55 153 9 162 1 - 55 - 

15 RIO LARGO 155 155 272 16 288 1 - 155 - 

16 COLÔNIA LEOPOLDINA 

113 

40 204 12 216 1 - 40 - 

16 IBATEGUARA 29 170 10 180 1 - 29 - 

16 SÃO JOSÉ DA LAJE 44 168 12 180 1 - 44 - 

17 BARRA DE SANTO ANTÔNIO 

119 

32 140 10 150 - 1 - 32 

17 PARIPUEIRA 27 126 9 135 - 1 - 27 

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE 60 240 12 252 1 - 60 - 

18 JEQUIÁ DA PRAIA 

145 

21 168 12 180 1 - 21 - 

18 ROTEIRO 16 126 9 135 - 1 - 16 

18 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 108 345 15 360 2 - 216 - 

19 CARNEIROS 

124 

18 98 7 105 - 1 - 18 

19 OLIVENÇA 25 84 6 90 - 1 - 25 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 

 

19 SANTANA DO IPANEMA 81 136 8 144 - 1 - 81 

20 CAMPO GRANDE 

77 

25 112 8 120 - 1 - 25 

20 TRAIPU 52 187 11 198 1 - 52 - 

21 SANTANA DO MUNDAÚ 

140 

23 112 8 120 - 1 - 23 

21 UNIÃO DOS PALMARES 117 437 19 456 2 - 234 - 

22 

ARAPIRACA 376 

236 

442 17 459 2 - 752 - 

55 140 

26 BARRA DE SÃO MIGUEL 

121 

18 154 11 165 1 - 18 - 

26 MARECHAL DEODORO 103 200 10 210 1 - 103 - 

27 CANAPI 

82 

35 187 11 198 1 - 35 - 

27 MATA GRANDE 47 153 9 162 1 - 47 - 

28 BELÉM  

79 

17 112 8 120 - 1 - 17 

28 CHÃ PRETA 17 112 8 120 - 1 - 17 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 

 

28 PAULO JACINTO 17 140 10 150 - 1 - 17 

28 QUEBRANGULO 28 126 9 135 - 1 - 28 

29 BATALHA 

 

79 

33 170 10 180 1 - 33 - 

29 BELO MONTE 16 84 6 90 - 1 - 16 

29 JACARÉ DOS HOMENS 14 112 8 120 - 1 - 14 

29 MONTEIRÓPOLIS 16 154 11 165 1 - 16 - 

31 CRAÍBAS 

86 

49 170 10 180 1 - 49 - 

31 MAJOR ISIDORO 37 187 11 198 1 - 37 - 

34 JUNQUEIRO 

132 

53 119 7 126 - 1 - 53 

34 TEOTÔNIO VILELA 79 180 9 189 1 - 79 - 

37 IGREJA NOVA 

120 

46 153 9 162 1 - 46 - 

37 OLHO D'ÁGUA GRANDE 13 112 8 120 - 1 - 13 

37 PORTO REAL DO COLÉGIO 43 153 9 162 1 - 43 - 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 

 

37 SÃO BRÁS 18 126 9 135 - 1 - 18 

39 ÁGUA BRANCA 

98 

40 221 13 234 1 - 40 - 

39 INHAPI 35 85 5 90 - 1 - 35 

39 PARICONHA 23 112 8 120 - 1 - 23 

40 DELMIRO GOUVEIA 

171 

103 306 18 324 2 - 206 - 

40 OLHO D'ÁGUA DO CASADO 19 98 7 105 - 1 - 19 

40 PIRANHAS 49 187 11 198 1 - 49 - 

44 GIRAU DO PONCIANO 

119 

67 210 15 225 1 - 67 - 

44 JARAMATAIA 14 98 7 105 - 1 - 14 

44 LAGOA DA CANOA 38 238 14 252 1 - 38 - 

45 COITÉ DO NÓIA 

112 

23 140 10 150 - 1 - 23 

45 IGACI 54 136 8 144 - 1 - 54 

45 TAQUARANA 35 170 10 180 1 - 35 - 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 

 

46 CACIMBINHAS 

 

96 

 

22 84 6 90 - 1 - 22 

46 DOIS RIACHOS 26 98 7 105 - 1 - 26 

46 ESTRELA DE ALAGOAS 34 102 6 108 - 1 - 34 

46 MINADOR DO NEGRÃO 14 84 6 90 - 1 - 14 

47 CAMPO ALEGRE 

116 

64 161 7 168 1 - 64 - 

47 LIMOEIRO DE ANADIA 52 136 8 144 - 1 - 52 

48 ANADIA 

131 

37 136 8 144 - 1 - 37 

48 BOCA DA MATA 52 187 11 198 1 - 52 - 

48 TANQUE D'ARCA 15 154 11 165 1 - 15 - 

48 MARIBONDO 27 154 11 165 1 - 27 - 

49 FEIRA GRANDE 

110 

44 221 13 234 1 - 44 - 

49 SÃO SEBASTIÃO 66 260 13 273 1 - 66 - 

50 MARAVILHA 74 22 98 7 105 - 1 - 22 

Relatório DETALHAMENTO DA BASE DE CÁLCULO-FOLHAS A2, A3 e A4 (0707269)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 78



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 

 

50 OURO BRANCO 23 140 10 150 - 1 - 23 

50 POÇO DAS TRINCHEIRAS 29 126 9 135 - 1 - 29 

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA 

80 

55 260 13 273 1 - 55 - 

51 SENADOR RUI PALMEIRA 25 84 6 90 - 1 - 25 

53 CAMPESTRE 

101 

16 112 8 120 - 1 - 16 

53 FLEXEIRAS 24 84 6 90 - 1 - 24 

53 JOAQUIM GOMES 37 170 10 180 1 - 37 - 

53 NOVO LINO 24 140 10 150 - 1 - 24 

TOTAL PARCIAL 10.276 1.291 

ACRÉSCIMO CONTINGENTE DE 10% 1.027,6 129,1 

TOTAL - ARREDONDAMENTO 11.310 1.450 

TOTAL GERAL 12.760 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO – 2º TURNO 

 

DETALHAMENTO DE ZONAS – MUNICÍPIOS – SEÇÕES ELEITORAIS – TOTAL DE CANDIDATOS – QUANTIDADE DE FOLHAS 

 

ZONAS 

 
MUNICÍPIO 

SEÇÕES 

(ZONA) 

Nº MÁXIMO DE CANDIDATOS  

(PREFEITO) 

TOTAL DE  

FOLHAS A4 

1ª, 2ª, 3ª, 33ª e 54ª MACEIÓ 1.560 2 1.560 

TOTAL PARCIAL 1.560 

ACRÉSCIMO CONTINGENTE DE 10% 156 

TOTAL GERAL (1.716) - ARREDONDAMENTO 1.720 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico - PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP 

1. RELAÇÃO DOS MATERIAIS: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNID. 
1º 

Turno 

2º 

Turno 

(se houver) 

01 Lista com nome e número dos candidatos, para 

cada Seção Eleitoral, em papel formato A2 

(420x594mm), branco, de 75 g/m², com 

impressão na frente, em preto e em tipo 

uniforme de letras e números.  

 

1. As listas serão confeccionadas com listagens 

particularizadas município a município, 102 ao 

todo, de acordo com o registro de candidaturas 

pertinente.  

 

2. Será um arquivo para cada município, porém, 

utilizando-se a mesma letra e fontes para todos 

os municípios, mudando-se apenas os números 

de candidatos e partidos e a quantidade deles 

em cada lista. 

1 folha A2 (420x594mm) 

por seção eleitoral, em todo 

o Estado, com acréscimo 

contingente de 10%. 

Folha 11.310 - 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico - PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP 

02 Lista com nome e número dos candidatos, para 

cada Seção Eleitoral, em papel formato A3 

(297x420mm), branco, de 75 g/m², com 

impressão na frente, em preto e em tipo 

uniforme de letras e números.  

 

1. As listas serão confeccionadas com listagens 

particularizadas município a município, 102 ao 

todo, de acordo com o registro de candidaturas 

pertinente.  

 

2. Será um arquivo para cada município, porém, 

utilizando-se a mesma letra e fontes para todos 

os municípios, mudando-se apenas os números 

de candidatos e partidos e a quantidade deles 

em cada lista. 

1 folha A3 (297x420mm) 

por seção eleitoral, em todo 

o Estado, com acréscimo 

contingente de 10%. 

Folha 1.450 - 

03 Lista com nome e número de candidato para 

cada Seção Eleitoral, em papel formato A4 

(210x297mm), branco, de 75 g/m², com 

impressão na frente, em preto e em tipo 

uniforme de letras e números.  

 

1 folha A4 (210x297mm) 

por seção eleitoral, apenas 

para a Capital, com 

acréscimo contingente de 

10%. 

Folha - 1.716 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

Comissão de Eleições 2020 – Material Gráfico - PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP 

OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após 

definição no primeiro turno. 

04 Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; 

formato 29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché 

fosco 115 g/m²; impressão offset, 

acondicionados em pacotes de 50 unidades 

cada. Modelo a ser fornecido. 

1 por Seção Eleitoral, com 

acréscimo contingente de 

aproximadamente 10%, 

considerando a divisão em 

pacotes de 50 unidades. 

Unid 

 

6.490 1.716 

 

Observação: Os modelos serão apresentados após o Registro de Candidaturas. 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 

Escola Judiciária Eleitoral 

 

 

Luciana Wander de Oliveira Melo 

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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2020.
Considerando as informações insertas no Despacho

EJE 0701691, encaminho os presentes autos à Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições, para análise do
Termo de Referência anexado sob o protocolo 0707270.

Estando o referido documento em conformidade,
determino o posterior encaminhamento à Seção de Instrução
de Contratações, para a continuidade das medidas de sua
competência.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/05/2020, às 10:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0708572 e o código CRC C840B877.

0001765-04.2020.6.02.8000 0708572v1
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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 maio de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Tendo em vista que, comumente, as manifestações

nos processos que são encaminhados à CPPE não são feitas de forma
célere, entendo prudente o encaminhamento de forma direta aos
servidores interessados ou mesmo que seja designada reunião virtual
da CPPE para manifestação, sempre que necessário.

No presente caso, houve o direcionamento à Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições, para análise do Termo de
Referência anexado sob o protocolo 0707270.

Assim, sugiro que seja designado dia e hora da
conveniência de Vossa Senhoria para realização de reunião, na
modalidade virtual, com os membros da Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições, com fincas a propciar maior celeridade
aos procedimentos de contratação.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 29/05/2020, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0712980 e o código CRC 9BC45D71.

0001765-04.2020.6.02.8000 0712980v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2020.
Em atenção ao Despacho AGE 0712980, determino para o

dia 03 de junho de 2020, às 15h, a realização de reunião com a
Comissão Permanente de Planejamento de Eleições - CPPE.

Referido evento será realizado no modo virtual, pelo
aplicativo "CISCO".

À Assessoria de Gestão Estratégica, para as necessárias
comunicações.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/06/2020, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0713701 e o código CRC 497EBEE1.

0001765-04.2020.6.02.8000 0713701v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2020.
         Senhor Diretor- Geral.
      Em reunião realizada no dia 03 de junho do corrente ano
cuja ata encontra-se em processo de elaboração e/ou colheita
de assinaturas, restou decidido que:

Deliberação: Após as ponderações da gestão
contratual, o termo de referência foi
devidamente aprovado, quanto à logística
estabelecida, devendo-se prosseguir o curso da
contratação.

        Em sendo assim, encaminho os presentes autos a Vossa
Senhoria para que, caso repute necessário, sejam dados os
direcionamentos imprescindíveis ao seu cumprimento.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assessor de
Gestão Estratégica em substituição, em 04/06/2020, às 17:15, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 04/06/2020, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715999 e o código CRC E354B389.

0001765-04.2020.6.02.8000 0715999v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2020.
À Secretaria de Administração, para continuidade

do feito, conforme recomendado no Desapcho AGE 0715999.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
08/06/2020, às 08:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0716350 e o código CRC DEE56D03.

0001765-04.2020.6.02.8000 0716350v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2020.
Retornem os autos à SEIC, para continuidade da

cotação, consderando o TR revisado (doc. 0701157) e
aprovado (doc. 0715999).

Observo, por fim, que a autor do TR se pronunciou
sobre o questionamento reportado no Despacho
SEIC 0701158, conforme Despacho EJE 0701691.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/06/2020, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0717181 e o código CRC C9381440.

0001765-04.2020.6.02.8000 0717181v1
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E-mail - 0717755

Data de Envio: 
  09/06/2020 12:22:44

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

Para (com cópia oculta):
    comercial@gemascarenhas.com.br
    cicerapoligraf@hotmail.com
    poligrafmcz@hotmail.com
    comercial2@grafmarques.com.br
    comercial3@grafmarques.com.br
    graca@grafmarques.com.br
    grafmarques@grafmarques.com.br
    printshop.grafica@gmail.com
    printshopmaceio@yahoo.com.br
    comercial@graficajaragua.com.br
    graficajaragua@hotmail.com
    bruno@graficaimperador.com.br
    ciro@graficaimperador.com.br
    grafpel@grafpel.com
    comercial@grafnobre.com.br
    comercial@victoriagrafica.com.br
    joao@victoriagrafica.com.br
    victoriagraficaal@gmail.com
    igbgraficamaceio@gmail.com
    texgraf.ltda@gmail.com
    contato@graficacopycenter.com.br
    contato@graficarapidamaceio.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

Mensagem: 
  SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação de empresa para a confecção de material
gráfico pertinente às Eleições de 2020, conforme resumo abaixo:

ITEM 01 - Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral, em papel formato A2
(420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números. 

Quantitativo: 11.310 folhas; 1º Turno

OBSERVAÇÃO: 

1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de
acordo com o registro de candidaturas
pertinente.

2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os
municípios, mudando-se apenas os númerosde candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

ITEM 02- Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A3
((297x420mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números.

OBSERVAÇÃO: 

1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de
acordo com o registro de candidaturas
pertinente.

2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os
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municípios, mudando-se apenas os númerosde candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

Quantitativo: 1.450 folhas; 1º Turno

ITEM 03- Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A4
(210x297mm). 2º Turno

Quantitativo: 1.716 folhas; 2º Turno

ITEM 04- Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3 (29,7x42cm), papel couché, de 115 g/m². 2º Turno

Quantitativo: 6.490 folhas - 1º Turno e 1.716 folhas; 2º Turno

Solicitamos, por gentileza, cotação por item e valor unitário, de acordo quantitativos, especificações e
demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

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

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
(82)98137-0017

Anexos:
    Termo_0707270_TERMO_DE_REFERENCIA___LISTAS_E_CARTAZES___ELEICOES_2020___RELACAO_DE_MATERIAL.pdf
    Relatorio_0707269_DETALHAMENTO_PARA_CALCULO_DAS_FOLHAS_A2_e_A3.pdf
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E-mail - 0719928

Data de Envio: 
  15/06/2020 16:03:20

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

Para (com cópia oculta):
    comercial@gemascarenhas.com.br
    cicerapoligraf@hotmail.com
    poligrafmcz@hotmail.com
    comercial2@grafmarques.com.br
    comercial3@grafmarques.com.br
    graca@grafmarques.com.br
    grafmarques@grafmarques.com.br
    printshop.grafica@gmail.com
    printshopmaceio@yahoo.com.br
    comercial@graficajaragua.com.br
    graficajaragua@hotmail.com
    bruno@graficaimperador.com.br
    ciro@graficaimperador.com.br
    grafpel@grafpel.com
    comercial@grafnobre.com.br
    igbgraficamaceio@gmail.com
    texgraf.ltda@gmail.com
    contato@graficacopycenter.com.br
    contato@graficarapidamaceio.com.br
    arts.grafica@bol.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

Mensagem: 
  SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação, após atualização no termo de referência para confecção de material
gráfico.

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação de empresa para a confecção de material
gráfico pertinente às Eleições de 2020, conforme resumo abaixo:

ITEM 01 - Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral, em papel formato A2
(420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números. 

Quantitativo: 11.310 folhas; 1º Turno.

OBSERVAÇÃO: 

1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de
acordo com o registro de candidaturas pertinente.

2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os
municípios, mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

ITEM 02- Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A3
(297x420mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números.

OBSERVAÇÃO: 

1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de
acordo com o registro de candidaturas pertinente.

E-mail SEIC 0719928         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 92



2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os
municípios, mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

Quantitativo: 1.450 folhas; 1º Turno.

ITEM 03- Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A4
(210x297mm), branco, 75 g/m². 2º Turno.

Quantitativo: 1.716 folhas; 2º Turno.

ITEM 04- Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3 (29,7x42cm), papel couché, de 115 g/m². 2º
Turno.

Quantitativo: 6.490 folhas - 1º Turno e 1.716 folhas; 2º Turno.

Solicitamos, por gentileza, cotação por item e valor unitário, de acordo quantitativos, especificações e
demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

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

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

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anag_silva@yahoo.com.br
82 99938-4871

Anexos:
    Termo_0707270_TERMO_DE_REFERENCIA___LISTAS_E_CARTAZES___ELEICOES_2020___RELACAO_DE_MATERIAL.pdf
    Relatorio_0707269_DETALHAMENTO_PARA_CALCULO_DAS_FOLHAS_A2_e_A3.pdf
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[seic] Solicitação. Cotação. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

De: Ana Paula Gomes Silva (anasilva@tre-al.jus.br)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 15 de junho de 2020 16:10 BRT

Prezado cliente,

Boa tarde!

Não trabalhamos com esse tipo de material.

Atenciosamente,

Comercial
Gráfica Jaraguá

De: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Enviada: 2020/06/15 16:04:19
Para: undisclosed-recipients@
Assunto: Solicitação. Cotação. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação, após atualização no termo de referência para confecção de material gráfico.

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação de empresa para a confecção de material gráfico
pertinente às Eleições de 2020, conforme resumo abaixo:

ITEM 01 - Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral, em papel formato A2
(420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e números.

Quantitativo: 11.310 folhas; 1º Turno.

OBSERVAÇÃO:

1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de acordo com
o registro de candidaturas pertinente.

2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os municípios,
mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

ITEM 02- Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A3 (297x420mm),

Yahoo Mail - [seic] Solicitação. Cotação. Material gráfico. Eleições 2020... https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/14700?.intl=br&.lang=pt...
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branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e números.

OBSERVAÇÃO:

1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de acordo com
o registro de candidaturas pertinente.

2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os municípios,
mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

Quantitativo: 1.450 folhas; 1º Turno.

ITEM 03- Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A4 (210x297mm),
branco, 75 g/m². 2º Turno.

Quantitativo: 1.716 folhas; 2º Turno.

ITEM 04- Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3 (29,7x42cm), papel couché, de 115 g/m². 2º Turno.

Quantitativo: 6.490 folhas - 1º Turno e 1.716 folhas; 2º Turno.

Solicitamos, por gentileza, cotação por item e valor unitário, de acordo quantitativos, especificações e demais
detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

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

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

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anag_silva@yahoo.com.br
82 99938-4871
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Victoria Gráfica. Orçamento : 024961.-TRE Alagoas

De: joao@victoriagrafica.com.br (joao@victoriagrafica.com.br)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 15 de junho de 2020 16:35 BRT

Caro cliente,
Anexo orçamento em PDF.

ORC_024961.PDF
329.2kB
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Maceió, 15/06/2020
TRE AlagoasÀ

At. Ana Paula
Fone:2122-7711

Prezado cliente,
Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo:

024961.Ítem(s) solicitado(s) do orçamento Nº

01 11.310 Impressos - Lista  de candidato para  cada Secção

42x59.4cm, 1x0 cor em Off-set 75g. (102 modelos)

Total R$: 13.029,12Unit: 1,152 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

02 1.450 Impressos - Lista  de candidato para  cada Secção
29.7x42cm, 1x0 cor em Off-set 75g.

Total R$: 1.522,50Unit: 1,05 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

03 1.716 Impressos - Lista  de candidato para  cada Secção
21x29.7cm, 1x0 cor em Off-set 75g.

Total R$: 875,16Unit: 0,51 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

04 6.490 Impressos - Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97)
29.7x42cm, 4x0 cores em Couche Fosco 115g.

Total R$: 2.764,74Unit: 0,426 Cond. Pagto: Contra empenho(Depósito) Entrega: 10 dias

Validade da Proposta : 60 dias. Total itens : R$ 18.191,52

Autorizo a confecção dos itens acima assinalados,
Vendedor: João 99972-8607/98820-6294

Atenciosamente,
TRE Alagoas

Victória Gráfica e Editora
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E-mail - 0720208

Data de Envio: 
  16/06/2020 10:39:18

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

Para:
    atendimento@graficaimperador.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

Mensagem: 
  SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Bom dia,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação de empresa para a confecção de material
gráfico pertinente às Eleições de 2020, conforme resumo abaixo:

ITEM 01 - Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral, em papel formato A2
(420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números. 

Quantitativo: 11.310 folhas; 1º Turno.

OBSERVAÇÃO: 

1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de
acordo com o registro de candidaturas pertinente.

2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os
municípios, mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

ITEM 02- Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A3
(297x420mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números.

OBSERVAÇÃO: 

1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de
acordo com o registro de candidaturas pertinente.

2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os
municípios, mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

Quantitativo: 1.450 folhas; 1º Turno.

ITEM 03- Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A4
(210x297mm), branco, 75 g/m². 2º Turno.

Quantitativo: 1.716 folhas; 2º Turno.

ITEM 04- Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3 (29,7x42cm), papel couché, de 115 g/m². 2º
Turno.

Quantitativo: 6.490 folhas - 1º Turno e 1.716 folhas; 2º Turno.

Solicitamos, por gentileza, cotação por item e valor unitário, de acordo quantitativos, especificações e
demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
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Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

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

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anag_silva@yahoo.com.br
82 99938-4871

Anexos:
    Termo_0707270_TERMO_DE_REFERENCIA___LISTAS_E_CARTAZES___ELEICOES_2020___RELACAO_DE_MATERIAL.pdf
    Relatorio_0707269_DETALHAMENTO_PARA_CALCULO_DAS_FOLHAS_A2_e_A3.pdf
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E-mail - 0720211

Data de Envio: 
  16/06/2020 10:49:08

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

Para:
    graca@grafmarques.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

Mensagem: 
  SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Prezada Graça,

Bom dia,

Conforme contato telefônico, há pouco, reencaminho pedido de cotação, após atualização no termo de
referência para confecção de material gráfico, Eleições 2020.

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação de empresa para a confecção de material
gráfico pertinente às Eleições de 2020, conforme resumo abaixo:

ITEM 01 - Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral, em papel formato A2
(420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números. 

Quantitativo: 11.310 folhas; 1º Turno.

OBSERVAÇÃO: 

1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de
acordo com o registro de candidaturas pertinente.

2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os
municípios, mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

ITEM 02- Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A3
(297x420mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números.

OBSERVAÇÃO: 

1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de
acordo com o registro de candidaturas pertinente.

2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os
municípios, mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

Quantitativo: 1.450 folhas; 1º Turno.

ITEM 03- Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A4
(210x297mm), branco, 75 g/m². 2º Turno.

Quantitativo: 1.716 folhas; 2º Turno.

ITEM 04- Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3 (29,7x42cm), papel couché, de 115 g/m². 2º
Turno.

Quantitativo: 6.490 folhas - 1º Turno e 1.716 folhas; 2º Turno.

Solicitamos, por gentileza, cotação por item e valor unitário, de acordo quantitativos, especificações e
demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.
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Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

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

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

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anag_silva@yahoo.com.br
82 99938-4871

Anexos:
    Termo_0707270_TERMO_DE_REFERENCIA___LISTAS_E_CARTAZES___ELEICOES_2020___RELACAO_DE_MATERIAL.pdf
    Relatorio_0707269_DETALHAMENTO_PARA_CALCULO_DAS_FOLHAS_A2_e_A3.pdf

E-mail SEIC 0720211         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 101



[seic] Solicitação. Cotação. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

De: Ana Paula Gomes Silva (anasilva@tre-al.jus.br)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 16 de junho de 2020 10:45 BRT

recebido

Em ter., 16 de jun. de 2020 às 10:39, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Bom dia,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação de empresa para a confecção de material gráfico
pertinente às Eleições de 2020, conforme resumo abaixo:

ITEM 01 - Lista com nome e número  dos candidatos, para cada Seção Eleitoral, em papel formato A2
(420x594mm),  branco,  de  75  g/m², com impressão na frente, em preto e em  tipo uniforme de letras e números.

Quantitativo: 11.310 folhas; 1º Turno.

OBSERVAÇÃO:

1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de acordo
com o registro de candidaturas pertinente.

2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os municípios,
mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.
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ITEM 02- Lista com nome e  número de candidato  para cada Seção Eleitoral, em papel formato A3
(297x420mm), branco, de 75 g/m², com impressão  na frente,  em preto e em tipo uniforme de letras e números.

OBSERVAÇÃO:

1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de acordo
com o registro de candidaturas pertinente.

2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os municípios,
mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

Quantitativo: 1.450 folhas; 1º Turno.

ITEM 03- Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A4 (210x297mm),
branco, 75 g/m². 2º Turno.

Quantitativo: 1.716 folhas; 2º Turno.

ITEM 04- Cartaz  Artigo 39-A  (Lei  9.504/97),  tamanho  A3 (29,7x42cm), papel couché, de 115 g/m². 2º Turno.

Quantitativo: 6.490 folhas - 1º Turno e 1.716 folhas; 2º Turno.

Solicitamos, por gentileza, cotação por item e valor unitário, de acordo quantitativos, especificações e demais
detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

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

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

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anag_silva@yahoo.com.br
82 99938-4871
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que entre os dias 15/06,
16/06 e o dia de hoje, entrei em contato, via ligação telefônica, com
as gráficas locais GE Mascarenhas (Srª Valderez), Art's Gráfica (Sr.
Edson), Grafmarques (Srª Graça), Speedgráfica (Srª Cícera) e Gráfica
Imperador, aos quais informaram que estão analisando o TR e a
possibilidade de envio de cotação. A Grafpel (Srª Viviane) informou
que não atendia ao requerido.

 
O referido é verdade e dou fé.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 17/06/2020, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720960 e o código CRC CDC45F21.

0001765-04.2020.6.02.8000 0720960v4
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E-mail - 0722674

Data de Envio: 
  22/06/2020 11:21:09

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

Para (com cópia oculta):
    comercial@gemascarenhas.com.br
    cicerapoligraf@hotmail.com
    poligrafmcz@hotmail.com
    comercial2@grafmarques.com.br
    comercial3@grafmarques.com.br
    graca@grafmarques.com.br
    grafmarques@grafmarques.com.br
    printshop.grafica@gmail.com
    printshopmaceio@yahoo.com.br
    bruno@graficaimperador.com.br
    ciro@graficaimperador.com.br
    comercial@grafnobre.com.br
    igbgraficamaceio@gmail.com
    texgraf.ltda@gmail.com
    contato@graficacopycenter.com.br
    contato@graficarapidamaceio.com.br
    arts.grafica@bol.com.br
    atendimento@graficaimperador.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

Mensagem: 
  Bom dia,

Reiteramos pedido de cotação para material gráfico, conforme abaixo:

Obrigada.

Ana Paula G. Silva
SEIC/TRE-AL

SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação, após atualização no termo de referência para confecção de material
gráfico.

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação de empresa para a confecção de material
gráfico pertinente às Eleições de 2020, conforme resumo abaixo:

ITEM 01 - Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral, em papel formato A2
(420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números. 

Quantitativo: 11.310 folhas; 1º Turno.

OBSERVAÇÃO: 

1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de
acordo com o registro de candidaturas pertinente.

2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os
municípios, mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

ITEM 02- Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A3

E-mail SEIC 0722674         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 105



(297x420mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números.

OBSERVAÇÃO: 

1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de
acordo com o registro de candidaturas pertinente.

2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os
municípios, mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

Quantitativo: 1.450 folhas; 1º Turno.

ITEM 03- Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A4
(210x297mm), branco, 75 g/m². 2º Turno.

Quantitativo: 1.716 folhas; 2º Turno.

ITEM 04- Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3 (29,7x42cm), papel couché, de 115 g/m². 2º
Turno.

Quantitativo: 6.490 folhas - 1º Turno e 1.716 folhas; 2º Turno.

Solicitamos, por gentileza, cotação por item e valor unitário, de acordo quantitativos, especificações e
demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

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

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

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anag_silva@yahoo.com.br
82 99938-4871

Anexos:
    Termo_0707270_TERMO_DE_REFERENCIA___LISTAS_E_CARTAZES___ELEICOES_2020___RELACAO_DE_MATERIAL.pdf
    Relatorio_0707269_DETALHAMENTO_PARA_CALCULO_DAS_FOLHAS_A2_e_A3.pdf
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[seic] Solicitação.

De: Ana Paula Gomes Silva (anasilva@tre-al.jus.br)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 22 de junho de 2020 11:23 BRT

"-- Esta é uma mensagem gerada automaticamente pela caixa postal de arts.grafica@bol.com.br. Não há
necessidade de respondê-la"

Obrigado por entrar em contato conosco!
Em breve estaremos respondendo seu e-mail.

Atenciosamente,
Art's Gráfica e Edt. Ltda.
82 3336-7411 / 3313-7412
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Re: Solicitação. Cotação. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

De: comercial@gemascarenhas.com.br (comercial@gemascarenhas.com.br)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 22 de junho de 2020 11:26 BRT

Bom dia Ana Paula!

Até amanhã na parte da tarde estaremos enviado a Cotação.

Atenciosamente,

Valderez Lopes

98882-2203

Em 22-06-2020 11:21, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:

Bom dia,

Reiteramos pedido de cotação para material gráfico, conforme abaixo:

Obrigada.

Ana Paula G. Silva
SEIC/TRE-AL

SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação, após atualização no termo de referência para confecção
de material gráfico.

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação de empresa para a
confecção de material gráfico pertinente às Eleições de 2020, conforme resumo
abaixo:

ITEM 01 - Lista com nome e número  dos candidatos, para cada Seção Eleitoral, em
papel formato A2 (420x594mm),  branco,  de  75  g/m², com impressão na frente, em
preto e em  tipo uniforme de letras e números.

Quantitativo: 11.310 folhas; 1º Turno.

OBSERVAÇÃO:

1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a
município, 102 ao todo, de acordo com o registro de candidaturas pertinente.
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2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes
para todos os municípios, mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a
quantidade deles em cada lista.

ITEM 02- Lista com nome e  número de candidato  para cada Seção Eleitoral, em papel
formato A3 (297x420mm), branco, de 75 g/m², com impressão  na frente,  em preto e em
tipo uniforme de letras e números.

OBSERVAÇÃO:

1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a
município, 102 ao todo, de acordo com o registro de candidaturas pertinente.

2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes
para todos os municípios, mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a
quantidade deles em cada lista.

Quantitativo: 1.450 folhas; 1º Turno.

ITEM 03- Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel
formato A4 (210x297mm), branco, 75 g/m². 2º Turno.

Quantitativo: 1.716 folhas; 2º Turno.

ITEM 04- Cartaz  Artigo 39-A  (Lei  9.504/97),  tamanho  A3 (29,7x42cm), papel
couché, de 115 g/m². 2º Turno.

Quantitativo: 6.490 folhas - 1º Turno e 1.716 folhas; 2º Turno.

Solicitamos, por gentileza, cotação por item e valor unitário, de acordo
quantitativos, especificações e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

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

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

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anag_silva@yahoo.com.br
82 99938-4871
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[seic] Solicitação. Cotação. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

De: Ana Paula Gomes Silva (anasilva@tre-al.jus.br)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 24 de junho de 2020 12:10 BRT

Orçamento Solicitado

Art's Gráfica e Editora Ltda
contato:(82) 3336-7411 / 3313-7412

De: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Enviada: 2020/06/22 11:22:54
Para: undisclosed-recipients@
Assunto: Solicitação. Cotação. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

Bom dia,

Reiteramos pedido de cotação para material gráfico, conforme abaixo:

Obrigada.

Ana Paula G. Silva
SEIC/TRE-AL

SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação, após atualização no termo de referência para confecção de material gráfico.

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação de empresa para a confecção de material gráfico
pertinente às Eleições de 2020, conforme resumo abaixo:

ITEM 01 - Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral, em papel formato A2
(420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e números.

Quantitativo: 11.310 folhas; 1º Turno.

OBSERVAÇÃO:

1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de acordo com
o registro de candidaturas pertinente.

2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os municípios,
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mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

ITEM 02- Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A3 (297x420mm),
branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e números.

OBSERVAÇÃO:

1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de acordo com
o registro de candidaturas pertinente.

2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os municípios,
mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

Quantitativo: 1.450 folhas; 1º Turno.

ITEM 03- Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A4 (210x297mm),
branco, 75 g/m². 2º Turno.

Quantitativo: 1.716 folhas; 2º Turno.

ITEM 04- Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3 (29,7x42cm), papel couché, de 115 g/m². 2º Turno.

Quantitativo: 6.490 folhas - 1º Turno e 1.716 folhas; 2º Turno.

Solicitamos, por gentileza, cotação por item e valor unitário, de acordo quantitativos, especificações e demais
detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

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

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

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anag_silva@yahoo.com.br
82 99938-4871

Orcamento TRE 24-06-2020.pdf
996.4kB
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Orçamento

De: comercial@gemascarenhas.com.br (comercial@gemascarenhas.com.br)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 25 de junho de 2020 14:03 BRT

Boa tarde Ana!

Segue em anexo o orçamento com as medidas corretas.

Atenciosamente,

Valderez Lopes

82-98882-2203

ORC2.PDF
103.8kB
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Maceió , 25/06/2020

À

Tre Alagoas
CNPJ/CPF: 06.015.041/0001-38

At. Ana Paula Gomes Silva
Fax:2122-7764/7765Fone: 2122-7712

Prezado cliente,
Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo:

055445.Ítem(s) solicitado(s) do orçamento número:

Ítem 01: 11.310 Lâminas - Lista com nome e número  dos candidatos(1º Turno)

420x594mm, 1x0 cor em Off-set 75g.
Cintado, Empacotar.

Pgto: Contra empenhoUnitário:R$ 3,20 Entrega: A combinarTotal R$: 36.192,00

Ítem 02: 1.450 Lâminas - Lista com nome e número  dos candidatos(1º Turno)
420x297mm, 1x0 cor em Off-set 75g.
Cintado, Empacotar.

Pgto: Contra empenhoUnitário:R$ 14,00 Entrega: A combinarTotal R$: 20.300,00

Ítem 03: 1.716 Lâminas - Lista com nome e número  dos candidatos(2º Turno)
210x297mm, 1x0 cor em Off-set 75g.
Cintado, Empacotar.

Pgto: Contra empenhoUnitário:R$ 5,00 Entrega: A combinarTotal R$: 8.580,00

Ítem 04: 6.490 Cartaz - Artigo 39-A  (Lei  9.504/97)(1º Turno)

297x420mm, 4x0 cores, Tinta Escala em Couchê Brilho 115g.
Empacotar.

Pgto: Contra empenhoUnitário:R$ 0,50 Entrega: A combinarTotal R$: 3.245,00

Ítem 05: 1.716 Cartaz - Artigo 39-A  (Lei  9.504/97) (2º Turno)
Idem item anterior

Pgto: Contra empenhoUnitário:R$ 0,80 Entrega: A combinarTotal R$: 1.372,80

Validade da proposta : 10 dias .
Agradecemos pela cotação e colocamo-nos a sua disposição
para os esclarecimentos que julgar necessários.
Favor Contactar pelos telefones : 3217.3602    3217.3600
 SÓ JESUS É O SENHOR E SÓ ELE PODE SALVAR.

Vendedor: Vendas Direta
Orçamentista: Maria Valderez

Atenciosamente, Autorizo a confecção dos ítens acima assinalados,

Gráfica e Editora Mascarenhas Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
06.015.041/0001-38
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E-mail - 0724562

Data de Envio: 
  26/06/2020 10:51:49

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

Para (com cópia oculta):
    cicerapoligraf@hotmail.com
    poligrafmcz@hotmail.com
    comercial2@grafmarques.com.br
    comercial3@grafmarques.com.br
    graca@grafmarques.com.br
    grafmarques@grafmarques.com.br
    printshop.grafica@gmail.com
    printshopmaceio@yahoo.com.br
    bruno@graficaimperador.com.br
    ciro@graficaimperador.com.br
    comercial@grafnobre.com.br
    igbgraficamaceio@gmail.com
    texgraf.ltda@gmail.com
    contato@graficacopycenter.com.br
    contato@graficarapidamaceio.com.br
    atendimento@graficaimperador.com.br
    contato@graficacor.com
    plasfilmmaceio@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Material gráfico. Eleições 2020. TRE-AL

Mensagem: 
  
SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação de empresa para a confecção de material
gráfico pertinente às Eleições de 2020, conforme resumo abaixo:

ITEM 01 - Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral, em papel formato A2
(420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números. 

Quantitativo: 11.310 folhas; 1º Turno.

OBSERVAÇÃO: 

1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de
acordo com o registro de candidaturas pertinente.

2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os
municípios, mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

ITEM 02- Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A3
(297x420mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números.

OBSERVAÇÃO: 

1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de
acordo com o registro de candidaturas pertinente.

2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os
municípios, mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

Quantitativo: 1.450 folhas; 1º Turno.
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ITEM 03- Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A4
(210x297mm), branco, 75 g/m². 2º Turno, se houver.

Quantitativo: 1.716 folhas; 2º Turno, se houver.

ITEM 04- Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3 (29,7x42cm), papel couché, de 115 g/m². 2º
Turno.

Quantitativo: 6.490 folhas - 1º Turno e 1.716 folhas; 2º Turno, se houver.

Solicitamos, por gentileza, cotação por item e valor unitário, de acordo quantitativos, especificações e
demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

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

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

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anag_silva@yahoo.com.br
82 99938-4871

Anexos:
    Termo_0707270_TERMO_DE_REFERENCIA___LISTAS_E_CARTAZES___ELEICOES_2020___RELACAO_DE_MATERIAL.pdf
    Relatorio_0707269_DETALHAMENTO_PARA_CALCULO_DAS_FOLHAS_A2_e_A3.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Média dos Preços Obtidos: R$ 1,98

Relatór io  gerado no dia  30/06/2020 13:19:46  ( IP :  2804:1b1:2202:f635:659d:d7d6:ed95:361b)

Relatório de Cotação: SEI 0001765-04.2020.6.02.8000. Confecção. Material gráfico.
Eleições 2020.

Pesquisa realizada entre 04/05/2020 16:00:19 e 25/06/2020 17:55:36

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

1) Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral. A2. 1º TURNO. Eleições 2020. 35 11.310
Folhas

1,98 R$
22.393,80

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional Eleitoral do
Ceara

NºPregão:402020
UASG:70007

19/06/2020 R$ 2,35

2 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP NºPregão:132020
UASG:926750

18/06/2020 R$ 2,00

3 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL NºPregão:52020
UASG:389449

16/06/2020 R$ 1,66

4 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia
| 23ª Brigada de Infantaria de Selva | 23º Batalhão Logístico de Selva

NºPregão:42020
UASG:160520

28/05/2020 R$ 1,86

5 PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional Eleitoral da
Paraíba

NºPregão:152020
UASG:70009

12/05/2020 R$ 1,82

6 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 3ª
Região Militar | Hospital de Guarnição de Santiago

NºPregão:12020
UASG:160423

23/04/2020 R$ 2,19

7 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária | EMBRAPA/CNPUV

NºPregão:12020
UASG:135033

22/04/2020 R$ 1,96

Valor Unitário R $
1,98

2) Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral. A3. 1º TURNO. Eleições 2020. 17 1.450 Folhas 1,64 R$ 2.378,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL NºPregão:52020
UASG:389449

16/06/2020 R$ 1,66

2 PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional Eleitoral da
Paraíba

NºPregão:152020
UASG:70009

12/05/2020 R$ 1,82

3 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO|PREFEITURA DA
UNIVERSIDADE DA UFRJ/RJ

Dispensa de
Licitação Nº
11/2020
UASG: 153119

01/03/2020 R$ 1,78

4 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
ISABEL DO PARÁ

NºPregão:22020
UASG:455288

31/01/2020 R$ 1,42

5 Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul NºPregão:22020
UASG:925797

07/01/2020 R$ 1,50
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

Média dos Preços Obtidos: R$ 1,64

Média dos Preços Obtidos: R$ 0,76

Média dos Preços Obtidos: R$ 0,62

Valor Unitário R $
1,64

3) Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral. A4. 2º TURNO, SE HOUVER. Elei
ções 2020.

28 1.716 Folhas 0,76 R$ 1.304,16

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP NºPregão:132020
UASG:926750

18/06/2020 R$ 1,00

2 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRUDENTOPOLIS

NºPregão:582020
UASG:987791

18/06/2020 R$ 0,99

3 MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO | MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO
FEDERAL E TERRITÓRIOS

NºPregão:282020
UASG:200009

08/06/2020 R$ 0,96

4 Tribunal Regional Eleitoral de Roraima NºPregão:152020
UASG:70028

25/05/2020 R$ 0,40

5 Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros NºPregão:102020
UASG:155180

21/05/2020 R$ 0,80

6 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária | EMBRAPA/CNPUV

NºPregão:12020
UASG:135033

22/04/2020 R$ 0,47

7 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA|INST.FED.PARÁ/CAMPUS BELEM Dispensa de
Licitação Nº
1/2020
UASG: 158306

01/02/2020 R$ 0,70

Valor Unitário R $
0,76

4) Cartaz Artigo 39-A. PRIMEIRO TURNO. Eleições 2020. 48 6.490
Unidades

0,62 R$ 4.023,80

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 Conselho Nacional de Justiça NºPregão:182020
UASG:40003

10/06/2020 R$ 0,72

2 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Recônvavo da Bahia NºPregão:12020
UASG:158092

10/06/2020 R$ 0,50

3 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Mato Grosso
do Sul

NºPregão:162020
UASG:154054

20/05/2020 R$ 0,65

4 PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão

NºPregão:92020
UASG:70005

09/03/2020 R$ 0,63

Valor Unitário R $
0,62

5) Cartaz Artigo 39-A. SEGUNDO TURNO, SE HOUVER. Eleições 2020. 53 1.716
Unidades

0,83 R$ 1.424,28

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

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

Média dos Preços Obtidos: R$ 0,83

Item 1: Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral. A2. 1º TURNO. Eleições 2020. R$ 1,98

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,35

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral do Ceara

Objeto: Contratação de gráfica para impressão da lista de candidatos onomástica,
conforme as especificações do edital e anexos..

Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL
RECICLADO, TIPO LISTA CANDIDATOS, GRAMATURA 75 G/M2,
COMPRIMENTO 64 CM, LARGURA 17 CM, COR 1/0, QUANTIDADE PÁGINAS 17,
APLICAÇÃO 1 SEÇÃO ELEITORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 FOLHAS
SOLTAS E NUMERADAS

Data: 19/06/2020 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:402020 / UASG:70007

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8.000

Unidade: Unidade

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.893.602/0001-88
* VENCEDOR *

NORGRAFICA NORDESTE GRAFICA LTDA - ME R$ 2,35

Marca: RECICLATO                                            
Fabricante:  SUZANO PAPEIS E CELULOSE                                            
Modelo :  LISTA DE CANDIDATOS ELEIÇÕES 2020 
Descrição:  LISTA DE CANDIDATOS ONOMÁSTICA, Papel RECICLADO, 75g/m2, jogo de 17 folhas soltas, numeradas, contendo 17 impressões 1x0, cor preta, col
ecionadas, dobradas ao meio com impressão visível, dimensões da folha: largura: 17 cm, altura 64 cm, cintados de 10 em 10 jogos, devidamente acondicionad
os em caixas de papelão de boa qualidade, mesmo tamanho e contendo a mesma quantidade. Conforme modelo.                                    

1 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRUDENTOPOLIS

NºPregão:582020
UASG:987791

18/06/2020 R$ 0,99

2 Conselho Nacional de Justiça NºPregão:182020
UASG:40003

10/06/2020 R$ 0,72

3 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO
SANTA MARIA

NºPregão:172020
UASG:120643

09/06/2020 R$ 0,83

4 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Mato Grosso
do Sul

NºPregão:162020
UASG:154054

20/05/2020 R$ 0,68

5 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS NºPregão:12020
UASG:926235

24/03/2020 R$ 0,98

6 PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão

NºPregão:92020
UASG:70005

09/03/2020 R$ 0,63

7 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Ceará | Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNI | LAB

NºPregão:12020
UASG:158565

11/02/2020 R$ 0,96

Valor Unitário R $
0,83

Valor Global: R $
31.524,04

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

11.310 Folhas Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral. A2. 1º TURNO.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Telefone: Emai l :
(85) 3214-1101 nordestegrafica@terra.com.br

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

Órgão: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP

Objeto: Registro de Preço para eventuais aquisições de Material Gráfico para atender as
necessidades administrativas do SAMU Regional Norte Novo e do Consórcio
Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP - PROAMUSEP..

Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL
OFSETE, TIPO BLOCO, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 21 CM,
LARGURA 16 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO
OFF-SET UMA FACE

Data: 18/06/2020 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:132020 / UASG:926750

Lote/Item: 1/19

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Bloco 100,00 FL

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.121.925/0001-59
* VENCEDOR *

FERNANDA CARDOSO MARTINS QUADROS R$ 2,00

Marca: Chambril                                            
Fabricante:  International Paper                                            
Modelo :  REGISTRO DE REGULAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA – 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO BLOCO, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 21 CM, LARGURA 16 CM, COR BRANCA,
 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFF-SET UMA FACE                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 1,66

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Objeto: Aquisição de material gráfico ao CRF/MS, sob demanda, na forma e
quantitativos descritos no Anexo I, parte integrante do Edital..

Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL
OFSETE, TIPO REVISTA, GRAMATURA 50 G/M2, COMPRIMENTO 270 MM,
LARGURA 220 MM, COR COLORIDO, QUANTIDADE PÁGINAS 47,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CAPA E ACABAMENTO CONFORME
MODELO DO ÓRGÃO

Data: 16/06/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:52020 / UASG:389449

Lote/Item: 8/31

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3.000

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.261.548/0001-46
* VENCEDOR *

CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME R$ 1,12

Marca: Própria                                            
Fabricante:  Próprio                                            
Modelo :  Conforme Solicitado 
Descrição:  Revista/manual CRF/MS, tamanho aberta 21 x 29,7 cm, tamanho fechada 15 x 21 cm, papel couché, impressão 4x4, 90 g/m², 24 páginas, grampo 
dorso                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
ALTEMIR (46) 3524-6296 berzon@berzon.com.br

09.249.668/0001-41 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA R$ 1,13
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PRÓPRIA                                            
Fabricante:  PRÓPRIA                                            
Modelo :  PRÓPRIA 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO REVISTA, GRAMATURA 50 G/M2, COMPRIMENTO 270 MM, LARGURA 220 MM, COR CO
LORIDO, QUANTIDADE PÁGINAS 47, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CAPA E ACABAMENTO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO                                    

Telefone: Emai l :
(49) 3674-1090 atendimento@escalagrafica.com.br

27.232.288/0001-86 RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP R$ 1,66

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  PROPRIA                                            
Modelo :  2020 
Descrição:  Revista/manual CRF/MS, tamanho aberta 21 x 29,7 cm, tamanho fechada 15 x 21 cm, papel couché, impressão 4x4, 90 g/m², 24 páginas, grampo 
dorso                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RENATO (34) 3224-0707 licitacao@rbdigital.com.br

14.292.313/0001-75 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME R$ 1,91

Marca: MARCA PRÓPRIA                                            
Fabricante:  FABRICAÇÃO PRÓPRIA                                            
Modelo :  2020/2020 
Descrição:  : IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO REVISTA, GRAMATURA 50 G/M2, COMPRIMENTO 270 MM, LARGURA 220 MM, COR C
OLORIDO, QUANTIDADE PÁGINAS 47, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CAPA E ACABAMENTO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Claudete M.F.Peroza (49) 3554-2430 graficastar@brturbo.com.br

13.486.298/0001-33 FRANCA, CANASSA & CIA LTDA - EPP R$ 1,96

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  PROPRIO                                            
Modelo :  CONFORME TERMO DE REFERENCIA 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO REVISTA, GRAMATURA 50 G/M2, COMPRIMENTO 270 MM, LARGURA 220 MM, COR CO
LORIDO, QUANTIDADE PÁGINAS 47, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CAPA E ACABAMENTO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Carolina Reis França (67) 3384-3525 imprensagrafica@imprensagrafica.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das 5 Melhores Propostas Finais R$ 1,86

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
23ª Brigada de Infantaria de Selva 
23º Batalhão Logístico de Selva

Objeto: Aquisição de material de divulgação institucional para atender o 23º B Log
Selva..

Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL
OFSETE, TIPO FOLDER, GRAMATURA 150 G/M2, COMPRIMENTO 400 MM,
LARGURA 210 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTE RETO,
SANGRADO CONFORME MODELO

Data: 28/05/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:42020 / UASG:160520

Lote/Item: /22

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.900

Unidade: Unidade

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.930.566/0001-00
* VENCEDOR *

ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME R$ 1,60

Marca: piauipel                                            
Fabricante:  piauipel                                            
Modelo :  habitual 
Descrição:  iImpresso padronizado, material papel offset tipo folder, gramatura 150 g/m2, comprimento 400 mm, largura 210 mm, cor 4/4, características adic
ionais corte reto, sangramento conforme modelo. Arte a ser definida                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Odimilson Alves Pereira (86) 3222-8005 odimilson@uol.com.br

35.337.648/0001-32 EDER CRUZ CASTELO BRANCO R$ 1,89
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Nova                                            
Fabricante:  Nova                                            
Modelo :  22 
Descrição:  Impresso padronizado, material papel offset tipo folder, gramatura 150 g/m2, comprimento 400 mm, largura 210 mm, cor 4/4, características adici
onais corte reto, sangramento conforme modelo. Arte a ser definida                                    

Telefone:
(61) 8148-3479

32.566.370/0001-87 O & P COMUNICACAO LTDA R$ 1,89

Marca: PRÓPRIA                                            
Fabricante:  PRÓPRIA                                            
Modelo :  PRÓPRIA2020 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO FOLDER, GRAMATURA 150 G/M2, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/
4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTE RETO, SANGRADO CONFORME MODELO                                    

Telefone:
(49) 8423-1351

05.881.661/0001-97 CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS, PRODUTOS E SERVICOS ES R$ 1,90

Marca: CIDADE MAIS                                            
Fabricante:  CIDADE MAIS                                            
Modelo :  CIDADE MAIS 
Descrição:  Impresso padronizado, material papel offset tipo folder, gramatura 150 g/m2, comprimento 400 mm, largura 210 mm, cor 4/4, características adici
onais corte reto, sangramento conforme modelo. Arte a ser definida                                    

Telefone: Emai l :
(62) 3642-0802 walmevir.cidademais@gmail.com

08.804.604/0001-00 AVOHAI EVENTOS LTDA - ME R$ 2,00

Marca: própria                                            
Fabricante:  nacional                                            
Modelo :  23º Batalhão Logístico de Selva 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO FOLDER, GRAMATURA 150 G/M2, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/
4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTE RETO, SANGRADO CONFORME MODELO                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
JOSÉ (31) 3476-6566 avohaieventos@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais R$ 1,82

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba

Objeto: Aquisição de material gráfico para as Eleições 2020 - SRP.

Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL
OFSETE, TIPO LIVRETO, GRAMATURA 90 G/M2, COMPRIMENTO 320 MM,
LARGURA 560 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME
MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO 1 MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO

Data: 12/05/2020 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:152020 / UASG:70009

Lote/Item: /30

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 23.000

Unidade: Unidade

U F : PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.461.719/0001-46
* VENCEDOR *

DECK GRAFICA E EDITORA LTDA. - EPP R$ 1,50

Marca: Própria                                            
Fabricante:  Deck Gráfica                                            
Modelo :  Conforme Solicitado no Edital 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO LIVRETO, GRAMATURA 90 G/M2, COMPRIMENTO 320 MM, LARGURA 560 MM, COR 4/4,
 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO 1 MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Maria Natália de Lira Silva (84) 3215-1864 contato@deckgrafica.com.br

07.805.649/0001-29 LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME R$ 1,60
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SERVGRAFICA                                            
Fabricante:  SERVGRAFICA                                            
Modelo :  SERVGRAFICA 
Descrição:  MANUAL DE MESÁRIOS PAPEL CAPA E MIOLO: AP 75 G/M² CAPA E MIOLO: 28 PÁGINAS FORMATO FECHADO: A4 FORMATO ABERTO: A3 ACABAME
NTO: CANOA COM DOIS GRAMPOS PADRÃO DE COR: 2/2 CIANO E PRETO (CMYK) MODELO APRESENTADO PELA COMISSÃO DE MESÁRIOS.                                   
 

Telefone: Emai l :
(81) 3221-1065 servgrafica@yahoo.com.br

82.581.406/0001-70 CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA R$ 1,70

Marca: própria                                            
Fabricante:  próprio                                            
Modelo :  modelo básico/versão 2019/2020 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO LIVRETO, GRAMATURA 90 G/M2, COMPRIMENTO 320 MM, LARGURA 560 MM, COR 4/4,
 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO 1 MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO VALIDADE DA PROPOSTA 60(SESSEN
TA) DIAS, TODOS OS CUSTOS E DESPESAS ESTÃO INCLUSOS NOS PREÇOS DO ORÇAMENTO, MARCA PRÓPRIA E DEMAIS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CON
FORME EDITAL                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Cláudio Norberto Machado (41) 3021-5317 licitacao2@cromosgraf.com.br

18.658.386/0001-99 MARIA L. CAMINHA DA SILVA - ME R$ 1,95

Marca: GRÁFICA CAMINHA                                            
Fabricante:  GRÁFICA CAMINHA                                            
Modelo :  GRÁFICA CAMINHA 
Descrição:  MANUAL DE MESÁRIOS PAPEL CAPA E MIOLO: AP 75 G/M² CAPA E MIOLO: 28 PÁGINAS FORMATO FECHADO: A4 FORMATO ABERTO: A3 ACABAME
NTO: CANOA COM DOIS GRAMPOS PADRÃO DE COR: 2/2 CIANO E PRETO (CMYK) MODELO APRESENTADO PELA COMISSÃO DE MESÁRIOS.                                   
 

Telefone:
(81) 3521-1054

11.184.290/0001-97 grafica triunfal R$ 2,08

Marca: PRÓPRIA                                            
Fabricante:  PRÓPRIO                                            
Modelo :  PRÓPRIO 
Descrição:  Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO LIVRETO, GRAMATURA 90 G/M2, COMPRIMENTO 320 MM, LARGURA 560 M
M, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO 1 MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Ana Lucia Fujie Seike Monteiro (18) 3324-3614 graftriunfal@uol.com.br

32.648.923/0001-40 GRAFICA E EDITORA VIEIRA EIRELI R$ 2,08

Marca: MULTICOR                                            
Fabricante:  MULTICOR                                            
Modelo :  MULTICOR 
Descrição:  MANUAL DE MESÁRIOS PAPEL CAPA E MIOLO: AP 75 G/M² CAPA E MIOLO: 28 PÁGINAS FORMATO FECHADO: A4 FORMATO ABERTO: A3 ACABAME
NTO: CANOA COM DOIS GRAMPOS PADRÃO DE COR: 2/2 CIANO E PRETO (CMYK) MODELO APRESENTADO PELA COMISSÃO DE MESÁRIOS. MARCA: MULTICO
R                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3631-1019 multicor.grafica@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,19

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
3ª Região Militar 
Hospital de Guarnição de Santiago

Objeto: Aquisição de Material Gráfico para atender as necessidades do H Gu Santiago e
OMs do GCALC da 1ª Bda C Mec..

Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL
OFSETE, TIPO BLOCO, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 210 MM,
LARGURA 148 MM, COR 1/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLA LATERAL,
2 FUROS, CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, QUANTIDADE PÁGINAS 50,
APLICAÇÃO 1DIÁRIO DE TRÁFEGO

Data: 23/04/2020 08:21

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:160423

Lote/Item: /23

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.200

Unidade: Bloco 100,00 FL

U F : RS
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.381.381/0001-20
* VENCEDOR *

FONTANA & JOAQUIM LTDA R$ 2,19

Marca: OOOPA                                            
Fabricante:  OOOPA                                            
Modelo :  OOOPA 
Descrição:  CONFORME EDITAL                                    

Telefone: Emai l :
(54) 9980-5348 ooopa.adesivos@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 7: Mediana das Propostas Finais R$ 1,96

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
EMBRAPA/CNPUV

Objeto: Registro de Preços para aquisição eventual e futura de materiais gráficos para
publicações técnica da Embrapa Uva e Vinho, localizada em Bento Gonçalves-
RS..

Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL
OFSETE, TIPO REVISTA, GRAMATURA 150 G/M2,COMPRIMENTO 30 CM,
LARGURA 21 CM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
CONFORMEMODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL,
QUANTIDADE PÁGINAS 100

Data: 22/04/2020 09:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:135033

Lote/Item: /46

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/04/2020 16:16

Homologação: 27/04/2020 17:35

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.000

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.472.396/0002-86
* VENCEDOR *

GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP R$ 1,19

Marca: gea                                            
Fabricante:  nacional                                            
Modelo :  gibis 
Descrição:  Tamanho aberto 29x21cm, 12 páginas, 4x4 cores, dobrado, grampeado, capa papel couche 180 gr/m², com verniz UV e miolo papel couche ou off-
set branco (conforme determinado na arte), na gramatura de 120gr/m².                                    

Telefone:
(62) 3280-1208

14.292.313/0001-75 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME R$ 1,20

Marca: MARCA PRÓPRIA                                            
Fabricante:  FABRICAÇÃO PRÓPRIA                                            
Modelo :  2020/2020 
Descrição:  Gibis - Tamanho aberto 29x21cm, 12 páginas, 4x4 cores, dobrado, grampeado, capa papel couche 180 gr/m², com verniz UV e miolo papel couche 
ou off-set branco (conforme determinado na arte), na gramatura de 120gr/m².                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Claudete M.F.Peroza (49) 3554-2430 graficastar@brturbo.com.br

27.232.288/0001-86 RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP R$ 1,39

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  PROPRIA                                            
Modelo :  2020 
Descrição:  Gibis Tamanho aberto 29x21cm, 12 páginas,4x4 cores, dobrado, grampeado, capapapel couche 180 gr/m², com vernizUV e miolo papel couche ou
 off-setbranco (conforme determinado na arte), na gramatura de 120gr/m². PRODUTO MANUFATURADO NACIONAL                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RENATO (34) 3224-0707 licitacao@rbdigital.com.br

13.704.494/0001-37 IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA - ME R$ 1,43

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  PROPRIO                                            
Modelo :  FORNECIDO 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO REVISTA, GRAMATURA 150 G/M2,COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 21 CM, COR 4/4, C
ARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORMEMODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, QUANTIDADE PÁGINAS 100                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Marcos Cezar Felipe (41) 3348-2728 impressoart@onda.com.br

10.651.441/0001-07 CASSIA SIMOES SANTANA - ME R$ 1,55

Marca: NACIONAL                                            
Fabricante:  PROPRIA                                            
Modelo :  2020 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO REVISTA, GRAMATURA 150 G/M2,COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 21 CM, COR 4/4, C
ARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORMEMODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, QUANTIDADE PÁGINAS 100                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Cassia Simone Santana (18) 3223-4814 comercial@graficacs.com.br

29.253.577/0001-97 ROGER ANDRE BRAUN R$ 1,56

Marca: RMB                                            
Fabricante:  RMB                                            
Modelo :  RMB 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO REVISTA, GRAMATURA 150 G/M2,COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 21 CM, COR 4/4, C
ARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORMEMODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, QUANTIDADE PÁGINAS 100                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
ROGER (49) 99119-7616 rmb.licitacao@hotmail.com

09.249.668/0001-41 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA R$ 1,88

Marca: PRÓPRIA                                            
Fabricante:  PRÓPRIA                                            
Modelo :  PRÓPRIA 
Descrição:  tamanho 29x21 com 12 pg 4x4 dobrado grampeado capa com papel couche 180g com verniz UV e miolo com papel off-set branco                           
         

Telefone: Emai l :
(49) 3674-1090 atendimento@escalagrafica.com.br

04.135.560/0001-04 VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI R$ 1,90

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  PROPRIA                                            
Modelo :  PROPRIA 
Descrição:  Gibis "Tamanho aberto 29x21cm, 12 páginas, 4x4 cores, dobrado, grampeado, capa papel couche 180 gr/m², com verniz UV e miolo papel couche 
ou off-set branco (conforme determinado na arte), na gramatura de 120gr/m²."                                    

Telefone: Emai l :
(65) 3617-7650/ (65) 3617-7650 vtprint@vtprintoutdoor.com.br

16.561.461/0001-73 TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME R$ 2,02

Marca: suzano                                            
Fabricante:  suzano                                            
Modelo :  proprio 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO REVISTA, GRAMATURA 150 G/M2,COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 21 CM, COR 4/4, C
ARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORMEMODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, QUANTIDADE PÁGINAS 100                                    

Telefone: Emai l :
(34) 3216-8070 zanata@tavaresetavares.com.br

11.114.463/0001-09 GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F R$ 2,02

Marca: propria                                            
Fabricante:  propria                                            
Modelo :  1 
Descrição:  Gibis Tamanho aberto 29x21cm, 12 páginas, 4x4 cores, dobrado, grampeado, capa papel couche 180 gr/m², com verniz UV e miolo papel couche o
u off-set branco (conforme determinado na arte), na gramatura de 120gr/m².                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3397-1042 grafica@fefgrafica.com.br

28.419.352/0001-03 M.I. DE CARVALHO EMERICH COMERCIO E SERVICOS R$ 2,02

Marca: Mundo                                            
Fabricante:  mundo                                            
Modelo :  gibi 
Descrição:  Tamanho aberto 29x21cm, 12 páginas,4x4 cores, dobrado, grampeado, capa papel couche 180 gr/m², com verniz UV e miolo papel couche ou off-
set branco (conforme determinado na arte), na gramatura de 120gr/m².                                    

Telefone: Emai l :
(44) 9142-0288 eduardo@mundografica.com.br
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04.137.442/0001-35 GL EDITORA GRAFICA LTDA - ME R$ 2,84

Marca: PRÓPRIA                                            
Fabricante:  PRÓPRIA                                            
Modelo :  PRÓPRIA 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO REVISTA, GRAMATURA 150 G/M2,COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 21 CM, COR 4/4, C
ARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORMEMODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, QUANTIDADE PÁGINAS 100                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Geniomar (49) 3323-4494 vendas5@graficaexpresso.com.br

30.597.675/0001-20 GDD EDITORA GRAFICA LTDA R$ 3,00

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  PROPRIA                                            
Modelo :  PROPRIA 
Descrição:  Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO REVISTA, GRAMATURA 150 G/M2,COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 21 CM, 
COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORMEMODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, QUANTIDADE PÁGINAS 100                        
            

Telefone: Emai l :
(31) 3198-1100 financeirodidatica@yahoo.com.br

17.615.848/0001-28 TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP R$ 4,98

Marca: NACIONAL                                            
Fabricante:  NACIONAL                                            
Modelo :  NACIONAL 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO REVISTA, GRAMATURA 150 G/M2,COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 21 CM, COR 4/4, C
ARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORMEMODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, QUANTIDADE PÁGINAS 100                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3336-4040 teixeiradigitaldf@gmail.com

19.296.321/0001-03 EVERPRINT INDUSTRIA GRAFICA EIRELI - ME R$ 4,99

Marca: PRINT                                            
Fabricante:  PRINT                                            
Modelo :  EP 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO REVISTA, GRAMATURA 150 G/M2,COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 21 CM, COR 4/4, C
ARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORMEMODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, QUANTIDADE PÁGINAS 100                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Jaqueline Witt da Silva (61) 3441-2222 licita@everprint.com.br

31.381.381/0001-20 FONTANA & JOAQUIM LTDA R$ 10,00

Marca: OOOPA                                            
Fabricante:  OOOPA                                            
Modelo :  CONFORME SOLICITADO 
Descrição:  CONFORME EDITAL                                    

Telefone: Emai l :
(54) 9980-5348 ooopa.adesivos@gmail.com

Item 2: Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral. A3. 1º TURNO. Eleições 2020. R$ 1,64

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 1,66

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Data: 16/06/2020 10:00

Quantidade Descrição Observação

1.450 Folhas Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral. A3. 1º TURNO.

10 / 37 

Relatório Cotação. Banco de Preços. (0725119)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 126



Objeto: Aquisição de material gráfico ao CRF/MS, sob demanda, na forma e
quantitativos descritos no Anexo I, parte integrante do Edital..

Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL
OFSETE, TIPO REVISTA, GRAMATURA 50 G/M2, COMPRIMENTO 270 MM,
LARGURA 220 MM, COR COLORIDO, QUANTIDADE PÁGINAS 47,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CAPA E ACABAMENTO CONFORME
MODELO DO ÓRGÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:52020 / UASG:389449

Lote/Item: 8/31

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3.000

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.261.548/0001-46
* VENCEDOR *

CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME R$ 1,12

Marca: Própria                                            
Fabricante:  Próprio                                            
Modelo :  Conforme Solicitado 
Descrição:  Revista/manual CRF/MS, tamanho aberta 21 x 29,7 cm, tamanho fechada 15 x 21 cm, papel couché, impressão 4x4, 90 g/m², 24 páginas, grampo 
dorso                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
ALTEMIR (46) 3524-6296 berzon@berzon.com.br

09.249.668/0001-41 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA R$ 1,13

Marca: PRÓPRIA                                            
Fabricante:  PRÓPRIA                                            
Modelo :  PRÓPRIA 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO REVISTA, GRAMATURA 50 G/M2, COMPRIMENTO 270 MM, LARGURA 220 MM, COR CO
LORIDO, QUANTIDADE PÁGINAS 47, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CAPA E ACABAMENTO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO                                    

Telefone: Emai l :
(49) 3674-1090 atendimento@escalagrafica.com.br

27.232.288/0001-86 RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP R$ 1,66

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  PROPRIA                                            
Modelo :  2020 
Descrição:  Revista/manual CRF/MS, tamanho aberta 21 x 29,7 cm, tamanho fechada 15 x 21 cm, papel couché, impressão 4x4, 90 g/m², 24 páginas, grampo 
dorso                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RENATO (34) 3224-0707 licitacao@rbdigital.com.br

14.292.313/0001-75 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME R$ 1,91

Marca: MARCA PRÓPRIA                                            
Fabricante:  FABRICAÇÃO PRÓPRIA                                            
Modelo :  2020/2020 
Descrição:  : IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO REVISTA, GRAMATURA 50 G/M2, COMPRIMENTO 270 MM, LARGURA 220 MM, COR C
OLORIDO, QUANTIDADE PÁGINAS 47, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CAPA E ACABAMENTO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Claudete M.F.Peroza (49) 3554-2430 graficastar@brturbo.com.br

13.486.298/0001-33 FRANCA, CANASSA & CIA LTDA - EPP R$ 1,96

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  PROPRIO                                            
Modelo :  CONFORME TERMO DE REFERENCIA 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO REVISTA, GRAMATURA 50 G/M2, COMPRIMENTO 270 MM, LARGURA 220 MM, COR CO
LORIDO, QUANTIDADE PÁGINAS 47, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CAPA E ACABAMENTO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Carolina Reis França (67) 3384-3525 imprensagrafica@imprensagrafica.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 1,82
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Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba

Objeto: Aquisição de material gráfico para as Eleições 2020 - SRP.

Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL
OFSETE, TIPO LIVRETO, GRAMATURA 90 G/M2, COMPRIMENTO 320 MM,
LARGURA 560 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME
MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO 1 MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO

Data: 12/05/2020 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:152020 / UASG:70009

Lote/Item: /30

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 23.000

Unidade: Unidade

U F : PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.461.719/0001-46
* VENCEDOR *

DECK GRAFICA E EDITORA LTDA. - EPP R$ 1,50

Marca: Própria                                            
Fabricante:  Deck Gráfica                                            
Modelo :  Conforme Solicitado no Edital 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO LIVRETO, GRAMATURA 90 G/M2, COMPRIMENTO 320 MM, LARGURA 560 MM, COR 4/4,
 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO 1 MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Maria Natália de Lira Silva (84) 3215-1864 contato@deckgrafica.com.br

07.805.649/0001-29 LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME R$ 1,60

Marca: SERVGRAFICA                                            
Fabricante:  SERVGRAFICA                                            
Modelo :  SERVGRAFICA 
Descrição:  MANUAL DE MESÁRIOS PAPEL CAPA E MIOLO: AP 75 G/M² CAPA E MIOLO: 28 PÁGINAS FORMATO FECHADO: A4 FORMATO ABERTO: A3 ACABAME
NTO: CANOA COM DOIS GRAMPOS PADRÃO DE COR: 2/2 CIANO E PRETO (CMYK) MODELO APRESENTADO PELA COMISSÃO DE MESÁRIOS.                                   
 

Telefone: Emai l :
(81) 3221-1065 servgrafica@yahoo.com.br

82.581.406/0001-70 CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA R$ 1,70

Marca: própria                                            
Fabricante:  próprio                                            
Modelo :  modelo básico/versão 2019/2020 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO LIVRETO, GRAMATURA 90 G/M2, COMPRIMENTO 320 MM, LARGURA 560 MM, COR 4/4,
 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO 1 MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO VALIDADE DA PROPOSTA 60(SESSEN
TA) DIAS, TODOS OS CUSTOS E DESPESAS ESTÃO INCLUSOS NOS PREÇOS DO ORÇAMENTO, MARCA PRÓPRIA E DEMAIS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CON
FORME EDITAL                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Cláudio Norberto Machado (41) 3021-5317 licitacao2@cromosgraf.com.br

18.658.386/0001-99 MARIA L. CAMINHA DA SILVA - ME R$ 1,95

Marca: GRÁFICA CAMINHA                                            
Fabricante:  GRÁFICA CAMINHA                                            
Modelo :  GRÁFICA CAMINHA 
Descrição:  MANUAL DE MESÁRIOS PAPEL CAPA E MIOLO: AP 75 G/M² CAPA E MIOLO: 28 PÁGINAS FORMATO FECHADO: A4 FORMATO ABERTO: A3 ACABAME
NTO: CANOA COM DOIS GRAMPOS PADRÃO DE COR: 2/2 CIANO E PRETO (CMYK) MODELO APRESENTADO PELA COMISSÃO DE MESÁRIOS.                                   
 

Telefone:
(81) 3521-1054

11.184.290/0001-97 grafica triunfal R$ 2,08

Marca: PRÓPRIA                                            
Fabricante:  PRÓPRIO                                            
Modelo :  PRÓPRIO 
Descrição:  Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO LIVRETO, GRAMATURA 90 G/M2, COMPRIMENTO 320 MM, LARGURA 560 M
M, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO 1 MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Ana Lucia Fujie Seike Monteiro (18) 3324-3614 graftriunfal@uol.com.br

32.648.923/0001-40 GRAFICA E EDITORA VIEIRA EIRELI R$ 2,08
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MULTICOR                                            
Fabricante:  MULTICOR                                            
Modelo :  MULTICOR 
Descrição:  MANUAL DE MESÁRIOS PAPEL CAPA E MIOLO: AP 75 G/M² CAPA E MIOLO: 28 PÁGINAS FORMATO FECHADO: A4 FORMATO ABERTO: A3 ACABAME
NTO: CANOA COM DOIS GRAMPOS PADRÃO DE COR: 2/2 CIANO E PRETO (CMYK) MODELO APRESENTADO PELA COMISSÃO DE MESÁRIOS. MARCA: MULTICO
R                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3631-1019 multicor.grafica@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,78

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ/RJ

Objeto: Contratação de empresa para confecção de cartazes, folders e banners.

Descrição: GRAFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICACAO / ACABAMENTO - CARTAZ
A3, IMPRESSÃO 4/0, PAPEL SULFITE, 90G/M

CatSer: 18422 - Gráfico - impressos , plastificação , acabamento

Data: 01/03/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 11/2020 /
UASG: 153119

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.482.998/0001-08
* VENCEDOR *

COPY HOUSE - SERVICOS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP R$ 1,78

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CARTAZ A3, IMPRESSÃO 4/0, PAPEL SULFITE, 90G/M                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
NIKOLLAS (21) 98111-3387 nikollas@copyhouse.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 1,42

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADES DA PMSiP, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.,.

Descrição: Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento - CÓPIA P/B FRENTE
(GRAMATURAS DIVERSAS) TAM A3

CatSer: 18422 - Gráfico - impressos , plastificação , acabamento

Data: 31/01/2020 08:23

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:455288

Lote/Item: 10/206

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/03/2020 09:34

Homologação: 26/03/2020 12:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20.000

Unidade: Unidade

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.913.414/0001-53
* VENCEDOR *

C. A. FONSECA DA SILVA COMERCIO E PAPELARIA - ME R$ 0,80

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CÓPIA P/B FRENTE (GRAMATURAS DIVERSAS) TAM A3                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Telefone: Emai l :
(91) 3349-9965/ (91) 8903-0101 impressusbel.pa@hotmail.com

09.579.264/0001-16 RONALDO CARDOSO PINHEIRO EIRELI R$ 1,40

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CÓPIA P/B FRENTE (GRAMATURAS DIVERSAS) TAM A3                                    

Telefone: Emai l :
(91) 8136-9616 cardosoepinheiroltda@gmail.com

04.435.196/0001-06 M E T COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP R$ 1,45

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CÓPIA P/B FRENTE (GRAMATURAS DIVERSAS) – TAM A3                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Amauri (92) 3304-6735 con.licitar@gmail.com

17.615.848/0001-28 TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP R$ 5.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CÓPIA P/B FRENTE (GRAMATURAS DIVERSAS) TAM A3                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3336-4040 teixeiradigitaldf@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,50

Órgão: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada
em fornecimento de serviços gráficos para suprir as necessidades do
Coren/MS conforme as condições e especificações descritas no Edital e seus
anexos..

Descrição: Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos /
CertificadoEnvelope - Cartaz, tamanho a3, em papel couchê, 180 g/m², com
impressão 4x0 cores. Fornecimento de prova. Quantidade mínima por
solicitação: 100 unidades. Conforme o edital e seus anexos.

CatSer: 18724 - Gráfico - confecção selo , convite , impressos , certificadoenvelope

Data: 07/01/2020 10:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:925797

Lote/Item: /28

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.866.744/0001-03
* VENCEDOR *

ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA LTDA - R$ 1,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz, tamanho a3, em papel couchê, 180 g/m², com impressão 4x0 cores. Fornecimento de prova. Quantidade mínima por solicitação: 100 unida
des. Conforme o edital e seus anexos.                                    

Telefone: Emai l :
(65) 3364-5287 graficaagiliza@gmail.com

Item 3: Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral. A4. 2º TURNO, SE HOUVER. Eleições 2020. R$ 0,76

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

Quantidade Descrição Observação

1.716 Folhas Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral. A4. 2º TURNO, SE HOUVER.
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Órgão: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP

Objeto: Registro de Preço para eventuais aquisições de Material Gráfico para atender as
necessidades administrativas do SAMU Regional Norte Novo e do Consórcio
Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP - PROAMUSEP..

Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL
OFSETE, TIPO BLOCO, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 21 CM,
LARGURA 16 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO
OFF-SET UMA FACE

Data: 18/06/2020 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:132020 / UASG:926750

Lote/Item: 1/4

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 650

Unidade: Bloco 50,00 JG

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.121.925/0001-59
* VENCEDOR *

FERNANDA CARDOSO MARTINS QUADROS R$ 1,00

Marca: Chambril                                            
Fabricante:  International Paper                                            
Modelo :  Ficha Atendi 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO BLOCO, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 21 CM, LARGURA 16 CM, COR BRANCA,
 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFF-SET UMA FACE                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,99

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas para confecção e
fornecimentos de materiais gráficos diversos, que serão destinados às
secretarias da municipalidade..

Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL
COUCHÊ, TIPO CARTILHA, GRAMATURA 150 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM,
LARGURA 210 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME
MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL,
QUANTIDADE PÁGINAS 24

Data: 18/06/2020 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:582020 / UASG:987791

Lote/Item: /45

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5.000

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.261.548/0001-46
* VENCEDOR *

CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME R$ 0,99

Marca: Própria                                            
Fabricante:  Próprio                                            
Modelo :  Conforme Solicitado 
Descrição:  Cartilha – 32 páginas – 5.000 unidades Capa Couchê 250g Páginas internas Offset 90g Cores: 4x4 Acabamento: UV Total Tamanho Fechado: 15x
21 cm                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
ALTEMIR (46) 3524-6296 berzon@berzon.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,96

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de até 12 (doze) meses, para eventual aquisição
de material confeccionado em gráfica.

Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL
OFSETE, TIPO BLOCO, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 210 MM,
LARGURA 148 MM, COR 1/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLA LATERAL,
2 FUROS, CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, QUANTIDADE PÁGINAS 50,
APLICAÇÃO 1DIÁRIO DE TRÁFEGO

Data: 08/06/2020 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:282020 / UASG:200009

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.100
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Unidade: Bloco 50,00 FL

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.607.649/0001-01
* VENCEDOR *

CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI R$ 0,96

Marca: Castelo                                            
Fabricante:  Castelo                                            
Modelo :  Castelo 
Descrição:  "IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL: PAPEL OFSETE, TIPO: BLOCO, GRAMATURA: 75 G/M2, COMPRIMENTO: 210MM, LARGURA: 148MM, COR: 1/
0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLA LATERAL, 2 FUROS, CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, QUANTIDADE PÁGINAS: 50, APLICAÇÃO: DIÁRIO DE TRÁFEGO. O
BSERVAÇÃO: BLOCO DIÁRIO DE TRÁFEGO, CONFECCIONADO EM PAPEL OFF-SET DE 75 G/M2, TAMANHO A5, IMPRESSÃO EM PRETO, 50 FLS REFILADAS E COL
ADAS NA LATERAL ESQUERDA QUE DEVERÁ CONTER, TAMBÉM, 2 FUROS UNIVERSAIS. EMBALAGENS COM 10 BLOCOS."                                    

Telefone: Emai l :
(16) 3662-3772 castelograficaeeditora@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 0,40

Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Roraima

Objeto: Material de Consumo (Material gráfico - Manual do Mesário e Guia Rápido e
outros impressos para realização das Eleições Gerais 2020, 1º e 2º Turnos).

Descrição: CARTAZ - LISTA DE CANDIDATOS em ordem alfabética obedecendo a
sequência dos cargos de Prefeito(a) e Vereador(a), contendo os nomes
completos dos respectivos candidatos e os nomes que devem constar na urna
eletrônica, seguidos da respectiva legenda e número. Em tamanho A4, papel
branco de 150 g/m2, impressão frente na cor preta. (OBS: Modelo será entregue
ao licitante após o fechamento do Registro de Candidaturas.)

Data: 25/05/2020 10:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:152020 / UASG:70028

Lote/Item: 1/8

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6.000

Unidade: Unidade

U F : RR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

84.041.011/0001-00
* VENCEDOR *

INDUSTRIA E COMERCIO IORIS LTDA. - EPP R$ 0,20

Marca: propria                                            
Fabricante:  proprio                                            
Modelo :  impressos 
Descrição:  LISTA DE CANDIDATOS em ordem alfabética obedecendo a sequência dos cargos de Prefeito(a) e Vereador(a), contendo os nomes completos dos r
espectivos candidatos e os nomes que devem constar na urna eletrônica, seguidos da respectiva legenda e número. Em tamanho A4, papel branco de 150 g/m
2, impressão frente na cor preta. (OBS: Modelo será entregue ao licitante após o fechamento do Registro de Candidaturas.)                                    

05.526.766/0001-28 GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA - ME R$ 0,25

Marca: GV                                            
Fabricante:  GV                                            
Modelo :  GV 
Descrição:  LISTA DE CANDIDATOS em ordem alfabética obedecendo a sequência dos cargos de Prefeito(a) e Vereador(a), contendo os nomes completos dos r
espectivos candidatos e os nomes que devem constar na urna eletrônica, seguidos da respectiva legenda e número. Em tamanho A4, papel branco de 150 g/m
2, impressão frente na cor preta. (OBS: Modelo será entregue ao licitante após o fechamento do Registro de Candidaturas.)                                    

Telefone:
(92) 3237-6539

32.648.923/0001-40 GRAFICA E EDITORA VIEIRA EIRELI R$ 0,38

Marca: MULTICOR                                            
Fabricante:  MULTICOR                                            
Modelo :  MULTICOR 
Descrição:  LISTA DE CANDIDATOS – em ordem alfabética – obedecendo a sequência dos cargos de Prefeito(a) e Vereador(a), contendo os nomes completos 
dos respectivos candidatos e os nomes que devem constar na urna eletrônica, seguidos da respectiva legenda e número. Em tamanho A4, papel branco de 150 
g/m2, impressão frente na cor preta. (OBS: Modelo será entregue ao licitante após o fechamento do Registro de Candidaturas. MARCA: MULTICOR                        
            

Telefone: Emai l :
(61) 3631-1019 multicor.grafica@gmail.com

27.025.843/0001-07 F M HOLANDA EIRELI R$ 0,41
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FM                                            
Fabricante:  F. M. HOLANDA EIRELI - ME                                            
Modelo :  CONFORME TR DO EDITAL 
Descrição:  LISTA DE CANDIDATOS – em ordem alfabética – obedecendo a sequência dos cargos de Prefeito(a) e Vereador(a), contendo os nomes completos 
dos respectivos candidatos e os nomes que devem constar na urna eletrônica, seguidos da respectiva legenda e número. Em tamanho A4, papel branco de 150 
g/m2, impressão frente na cor preta. (OBS: Modelo será entregue ao licitante após o fechamento do Registro de Candidaturas.                                    

Telefone:
(95) 3224-6824

35.337.648/0001-32 EDER CRUZ CASTELO BRANCO R$ 2,00

Marca: Nova                                            
Fabricante:  Nova                                            
Modelo :  08 
Descrição:  LISTA DE CANDIDATOS em ordem alfabética obedecendo a sequência dos cargos de Prefeito(a) e Vereador(a), contendo os nomes completos dos r
espectivos candidatos e os nomes que devem constar na urna eletrônica, seguidos da respectiva legenda e número. Em tamanho A4, papel branco de 150 g/m
2, impressão frente na cor preta. (OBS: Modelo será entregue ao licitante após o fechamento do Registro de Candidaturas.)                                    

Telefone:
(61) 8148-3479

17.615.848/0001-28 TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP R$ 5.000,00

Marca: Nacional                                            
Fabricante:  Nacional                                            
Modelo :  Nacional 
Descrição:  LISTA DE CANDIDATOS em ordem alfabética obedecendo a sequência dos cargos de Prefeito(a) e Vereador(a), contendo os nomes completos dos r
espectivos candidatos e os nomes que devem constar na urna eletrônica, seguidos da respectiva legenda e número. Em tamanho A4, papel branco de 150 g/m
2, impressão frente na cor preta. (OBS: Modelo será entregue ao licitante após o fechamento do Registro de Candidaturas.)                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3336-4040 teixeiradigitaldf@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais R$ 0,80

Órgão: Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros

Objeto: Aquisição de material gráfico..

Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL
COUCHÊ, TIPO FOLDER, GRAMATURA 115 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM,
LARGURA 210 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO
FRENTE/VERSO, VINCADO, 2 DOBRAS

Data: 21/05/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102020 / UASG:155180

Lote/Item: /13

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/05/2020 10:07

Homologação: 17/06/2020 11:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3.000

Unidade: Unidade

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.616.554/0001-60
* VENCEDOR *

GRAFICA ITUANA LTDA R$ 0,25

Marca: Suzano                                            
Fabricante:  Fabricação Propria                                            
Modelo :  Fornecido pelo Orgão 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FOLDER, GRAMATURA 115 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/
4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, VINCADO, 2 DOBRAS                                    

Telefone:
(61) 8566-013

27.232.288/0001-86 RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP R$ 0,30
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  PROPRIA                                            
Modelo :  2020 
Descrição:  FOLDER_TIPO_02: Folders – confecção, fotolito, impressão e acabamento de folders de 2 dobras, em papel couché 170 g, 4/4 cores, formato a4. A
cabamento pode ser do tipo fosco ou brilhoso, a critério da contratante. A técnica de impressão a serutilizada pela contratada deve ser passível de representar c
om fidedignidade a gama de cores e nível de definição das artes que serão enviadas pela contratada em formato de corel ou pdf.                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RENATO (34) 3224-0707 licitacao@rbdigital.com.br

21.183.741/0001-25 AYER FELIPE DE FARIA NETO R$ 0,35

Marca: PADRÃO                                            
Fabricante:  PRÓPRIO                                            
Modelo :  ÚNICO 
Descrição:  FOLDER_TIPO_02: Folders – confecção, fotolito, impressão e acabamento de folders de 2 dobras, em papel couché 170 g, 4/4 cores, formato a4.Ac
abamento pode ser do tipo fosco ou brilhoso, a critério da contratante. A técnica de impressão a ser utilizada pela contratada deve ser passível de representar co
m fidedignidade a gama de cores e nível de definição das artes que serão enviadas pela contratada em formato de corel ou pdf. FABRICANTE/MARCA MODELO: 
PRÓPRIO/PADRÃO/ÚNICO                                    

Telefone: Emai l :
(34) 3235-4163 habilidadecontabil@yahoo.com.br

20.467.220/0001-37 M. & M. COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA - ME R$ 0,50

Marca: MLP                                            
Fabricante:  SUZANO                                            
Modelo :  FOLDER 
Descrição:  FOLDER_TIPO_02: Folders – confecção, fotolito, impressão e acabamento de folders de 2 dobras, em papel couché 170 g, 4/4 cores, formato a4. A
cabamento pode ser do tipo fosco ou brilhoso, a critério da contratante. A técnica de impressão a ser utilizada pela contratada deve ser passível de representar c
om fidedignidade a gama de cores e nível de definição das artes que serão enviadas pela contratada em formato de corel ou pdf.                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
ELTON (83) 99805-8875 licitacao.graficamlp@gmail.com

08.804.604/0001-00 AVOHAI EVENTOS LTDA - ME R$ 0,50

Marca: própria                                            
Fabricante:  nacional                                            
Modelo :  HU UNIVASF 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FOLDER, GRAMATURA 115 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/
4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, VINCADO, 2 DOBRAS                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
JOSÉ (31) 3476-6566 avohaieventos@yahoo.com.br

18.658.386/0001-99 MARIA L. CAMINHA DA SILVA - ME R$ 0,60

Marca: GRÁFICA CAMINHA                                            
Fabricante:  GRÁFICA CAMINHA                                            
Modelo :  GRÁFICA CAMINHA 
Descrição:  FOLDER_TIPO_02: Folders – confecção, fotolito, impressão e acabamento de folders de 2 dobras, em papel couché 170 g, 4/4 cores, formato a4. A
cabamento pode ser do tipo fosco ou brilhoso, a critério da contratante. A técnica de impressão a ser utilizada pela contratada deve ser passível de representar c
om fidedignidade a gama de cores e nível de definição das artes que serão enviadas pela contratada em formato de corel ou pdf                                    

Telefone:
(81) 3521-1054

24.084.386/0001-25 GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA R$ 0,70

Marca: suzano feffer                                            
Fabricante:  suzano feffer                                            
Modelo :  proprio 
Descrição:  Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FOLDER, GRAMATURA 115 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 
MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, VINCADO, 2 DOBRAS                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Ebel Valois da Silva (81) 3423-8566 liceu@graficaliceu.com.br

35.337.648/0001-32 EDER CRUZ CASTELO BRANCO R$ 0,80

Marca: Nova                                            
Fabricante:  Nova                                            
Modelo :  13 
Descrição:  : IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FOLDER, GRAMATURA 115 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR 
4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, VINCADO, 2 DOBRAS                                    

Telefone:
(61) 8148-3479
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.640.717/0001-38 D' COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME R$ 0,85

Marca: Dcolar                                            
Fabricante:  Dcolar                                            
Modelo :  Dcolar 
Descrição:  FOLDER_TIPO_02: Folders – confecção, fotolito, impressão e acabamento de folders de 2 dobras, em papel couché 170 g, 4/4 cores, formato a4. A
cabamento pode ser do tipo fosco ou brilhoso, a critério da contratante. A técnica de impressão a ser utilizada pela contratada deve ser passível de representar c
om fidedignidade a gama de cores e nível de definição das artes que serão enviadas pela contratada em formato de corel ou pdf.                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3354-1673 dcolaretiquetas@gmail.com

09.181.312/0001-13 A VIEIRA SERVICOS R$ 0,98

Marca: PRÓPRIA                                            
Fabricante:  PRÓPRIA                                            
Modelo :  FOLDER_TIPO_02: Folders – confecção, fotolito. 
Descrição:  FOLDER_TIPO_02: Folders – confecção, fotolito, impressão e acabamento de folders de 2 dobras, em papel couché 170 g, 4/4 cores, formato a4. A
cabamento pode ser do tipo fosco ou brilhoso, a critério da contratante. A técnica de impressão a ser utilizada pela contratada deve ser passível de representar c
om fidedignidade a gama de cores e nível de definição das artes que serão enviadas pela contratada em formato de corel ou pdf. Prazo validade produto: 12 (do
ze) meses Prazo garantia produto: 12 (doze) meses Prazo validade proposta: 90 (noventa) dias                                    

Telefone: Emai l :
(51) 3372-4001/ (51) 3352-9838 perfil-contabilidade@hotmail.com

17.748.562/0001-10 F&J COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS E ARTIGOS DE PAPELA R$ 2,50

Marca: POSITIVA – STUDIO AM                                            
Fabricante:  GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA.                                            
Modelo :  FOLDER TIPO 2, 2 DOBRAS A4 
Descrição:  FOLDER_TIPO_02: Folders – confecção, fotolito, impressão e acabamento de folders de 2 dobras, em papel couché 170 g, 4/4 cores, formato a4. A
cabamento pode ser do tipo fosco ou brilhoso, a critério da contratante. A técnica de impressão a ser utilizada pela contratada deve ser passível de representar c
om fidedignidade a gama de cores e nível de definição das artes que serão enviadas pela contratada em formato de Corel ou pdf.                                    

11.184.290/0001-97 grafica triunfal R$ 3,00

Marca: própria                                            
Fabricante:  própria                                            
Modelo :  própria 
Descrição:  Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FOLDER, GRAMATURA 115 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 
MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, VINCADO, 2 DOBRAS                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Ana Lucia Fujie Seike Monteiro (18) 3324-3614 graftriunfal@uol.com.br

18.420.062/0001-18 EDSON DE LIRA SILVA - ME R$ 5,00

Marca: SUZANO                                            
Fabricante:  SUZANO                                            
Modelo :  COUCHE 170G 
Descrição:  FOLDER_TIPO_02: Folders – confecção, fotolito, impressão e acabamento de folders de 2 dobras, em papel couché 170 g, 4/4 cores, formato a4.Ac
abamento pode ser do tipo fosco ou brilhoso, a critério da contratante. A técnica de impressão a ser utilizada pela contratada deve ser passível de representar co
m fidedignidade a gama de cores e nível de definição das artes que serão enviadas pela contratada em formato de corel ou pdf. – Papel couche 170 g Suzano. 
Garantia 01 ano                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Edson de Lira Silva (74) 9194-0021 murilomarculaa@hotmail.com

30.597.675/0001-20 GDD EDITORA GRAFICA LTDA R$ 10,00

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  PROPRIA                                            
Modelo :  PROPRIA 
Descrição:  Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FOLDER, GRAMATURA 115 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 
MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, VINCADO, 2 DOBRAS                                    

Telefone: Emai l :
(31) 3198-1100 financeirodidatica@yahoo.com.br

17.615.848/0001-28 TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP R$ 5.000,00

Marca: NACIONAL                                            
Fabricante:  NACIONAL                                            
Modelo :  NACIONAL 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FOLDER, GRAMATURA 115 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/
4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, VINCADO, 2 DOBRAS                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3336-4040 teixeiradigitaldf@gmail.com
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Preço (Compras Governamentais) 6: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 0,47

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
EMBRAPA/CNPUV

Objeto: Registro de Preços para aquisição eventual e futura de materiais gráficos para
publicações técnica da Embrapa Uva e Vinho, localizada em Bento Gonçalves-
RS..

Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL
COUCHÊ FOSCO, TIPO FOLDER, GRAMATURA 150 G/M2, COMPRIMENTO 30
CM, LARGURA 21 CM, COR 4/4, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Data: 22/04/2020 09:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:135033

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/04/2020 16:16

Homologação: 27/04/2020 17:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3.000

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.337.648/0001-32
* VENCEDOR *

EDER CRUZ CASTELO BRANCO R$ 0,40

Marca: Nova                                            
Fabricante:  Nova                                            
Modelo :  07 
Descrição:  o: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO, TIPO FOLDER, GRAMATURA 150 G/M2, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 21 CM, 
COR 4/4, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL                                    

Telefone:
(61) 8148-3479

32.566.370/0001-87 O & P COMUNICACAO LTDA R$ 0,47

Marca: OEP                                            
Fabricante:  OEP                                            
Modelo :  OEP2020 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO, TIPO FOLDER, GRAMATURA 150 G/M2, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 21 CM, CO
R 4/4, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL                                    

Telefone:
(49) 8423-1351

14.292.313/0001-75 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME R$ 0,54

Marca: MARCA PRÓPRIA                                            
Fabricante:  FABRICAÇÃO PRÓPRIA                                            
Modelo :  2020/2020 
Descrição:  Folders Tipo F 4 - Tamanho aberto 32x29cm, 4x4 cores, 1 dobra, papel couche 180 gr/m², verniz UV localizado nos dois lados (fotos) ou verniz tot
al (a definir na arte).                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Claudete M.F.Peroza (49) 3554-2430 graficastar@brturbo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,70

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
INST.FED.PARÁ/CAMPUS BELEM

Objeto: Materiais para a realização do Evento de integralização de curso festival do
chocolate - A importância do chocolate para a Amazônia, conforme condições,
quantidades e estimativas estabelecidas neste instrumento conforme Anexo
IA.

Descrição: GRAFICO - CONFECCAO SELO / CONVITE / IMPRESSOS /
CERTIFICADOENVELOPE - FOLDER A4, TAMANHO 29,7 X 21 CM. COM 3
DOBRAS EM PAPEL COUCHÊ LISO.

CatSer: 23507 - Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -44 horas
semanais diurnas

Data: 01/02/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 1/2020 /
UASG: 158306

Lote/Item: 6/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.500

Unidade: Unidade

U F : PA
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.464.831/0001-82
* VENCEDOR *

O VENTURA NETO R$ 0,70

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  FOLDER A4, TAMANHO 29,7 X 21 CM. COM 3 DOBRAS EM PAPEL COUCHÊ LISO.                                    

Telefone: Emai l :
(91) 3229-0007 sirf1@hotmail.com

Item 4: Cartaz Artigo 39-A. PRIMEIRO TURNO. Eleições 2020. R$ 0,62

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 0,72

Órgão: Conselho Nacional de Justiça

Objeto: Registro de preços para confecção de material gráfico, conforme as condições
e especificações do Termo de Referência.

Descrição: Confecção Materiais Propaganda - Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42
x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência

Data: 10/06/2020 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:182020 / UASG:40003

Lote/Item: 1/7

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8.000

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.616.554/0001-60 GRAFICA ITUANA LTDA R$ 0,30

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

Telefone:
(61) 8566-013

27.232.288/0001-86 RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP R$ 0,31

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média).Formato: 42 x 29,7 cm.Papel: Couchê 115 gr/m².Cores:4x0                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RENATO (34) 3224-0707 licitacao@rbdigital.com.br

13.331.928/0001-09 LISANDRO TAVARES DE SOUSA - ME R$ 0,38

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

Telefone: Emai l :
(61) 9695-5692 ace.comeditora@gmail.com

35.337.648/0001-32
* VENCEDOR *

EDER CRUZ CASTELO BRANCO R$ 0,40

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  : Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

Telefone:
(61) 8148-3479

Quantidade Descrição Observação

6.490 Unidades Cartaz Artigo 39-A. PRIMEIRO TURNO.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.047.027/0001-65 CONT - CORT SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO DIGITAL EIRE R$ 0,45

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Luis Fernando Vieira (61) 3045-9745 contcorte@gmail.com

19.607.649/0001-01 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI R$ 0,45

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0                                    

Telefone: Emai l :
(16) 3662-3772 castelograficaeeditora@outlook.com

36.631.409/0001-53 ONERCON SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI R$ 0,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

01.466.263/0001-53 CARTEX GRAFICA E EDITORA LTDA R$ 0,51

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  29,7x42cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Couche Brilho 150g. Refilado, Prova Digital.                                    

Telefone:
(11) 4994-3288

27.221.156/0001-59 GRAFICA DORNELES EIRELI R$ 0,59

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3552-2051 / (61) 8564-1524 / (61) 3552-2051 encaddorneles@gmail.com

03.157.626/0001-02 FORTE GRAFICA E EDITORA LTDA - ME R$ 0,70

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3297-2245 fortegraficadf@gmail.com

09.562.089/0001-54 VIVA - BUREAU E EDITORA LTDA - ME R$ 0,70

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Márcia Helena Ribeiro da Silva (61) 3386-2988 vivaeditora@gmail.com

17.978.226/0001-64 META GRAFICA EIRELI R$ 0,71

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média).Formato: 42 x 29,7 cm.Papel: Couchê 115 gr/m².Cores:4x0.                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3324-0100 / (61) 9151-4399 metacomercialgrafica@gmail.com

10.332.271/0001-06 FIREPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME R$ 0,73

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme edital e seus anexos.                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
MARCELO (61) 3965-6161 duvidaslicita@gmail.com

23.677.267/0001-13 VENTURI GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI R$ 0,75
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média ) Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0                                    

11.114.463/0001-09 GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F R$ 0,80

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3397-1042 grafica@fefgrafica.com.br

08.839.695/0001-01 UNIQUE BRASIL GRAFICA E EDITORA LTDA - ME R$ 0,80

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Marcelo Rosa Prata Vasconcelos (61) 3361-8805 unique.grafica@gmail.com

06.240.462/0001-62 ATHALAIA SOLUCAO DIGITAL LTDA - EPP R$ 0,88

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3343-4119 orcamento@athalaiadigital.com.br

08.804.604/0001-00 AVOHAI EVENTOS LTDA - ME R$ 0,95

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
JOSÉ (31) 3476-6566 avohaieventos@yahoo.com.br

11.184.290/0001-97 grafica triunfal R$ 0,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                            
        

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Ana Lucia Fujie Seike Monteiro (18) 3324-3614 graftriunfal@uol.com.br

33.169.218/0001-23 AWK EDITORA GRAFICA LTDA R$ 0,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CONFORME EDITAL.                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3553-7977 mracontabilidade2@gmail.com

30.597.675/0001-20 GDD EDITORA GRAFICA LTDA R$ 0,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                            
        

Telefone: Emai l :
(31) 3198-1100 financeirodidatica@yahoo.com.br

09.181.312/0001-13 A VIEIRA SERVICOS R$ 0,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

Telefone: Emai l :
(51) 3372-4001/ (51) 3352-9838 perfil-contabilidade@hotmail.com

37.056.108/0001-06 GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA R$ 0,98
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Atair Lopes de Oliveira (31) 3386-5199 qualidade@qualidadedf.com.br

20.688.216/0001-07 ALEXANDRE ALVES XAVIER 03143940107 R$ 0,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3321-5910/ (61) 3322-8354 mastercontabil@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,50

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal do Recônvavo da Bahia

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de
serviços gráficos de impressão com fornecimento de materiais, visando
atender as necessidades da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
UFRB, nos próximos 12 (doses) meses..

Descrição: Editoração - Descrição: Impressão Digital Descrição Complementar: Cartaz
A3, couchê brilho,115gm , 4x0 cores.

Data: 10/06/2020 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:158092

Lote/Item: 1/4

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7.625

Unidade: Unidade

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.232.288/0001-86
* VENCEDOR *

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP R$ 0,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Impressão Digital- Cartaz A3, couchê brilho,115gm, 4x0 cores.                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RENATO (34) 3224-0707 licitacao@rbdigital.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,65

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Objeto: Contratação de de empresa especializada para prestação de serviços gráficos,
com fornecimento de papel pela UFMS e aquisição de materiais prontos
(conforme detalhado na planilha abaixo), para atender as necessidades da
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS.

Descrição: Serviço gráfico - policromia - Serviço gráfico - policromia - CARTAZ - Papel
Couchê brilho ou fosco; Formato: A3; 115 g/m²; Impressão: Cor: 4x0;
Acabamento: Refile simples com aplicação de fita dupla face. UNIDADE:
PÁGINA. A UFMS FORNECERÁ O PAPEL

Data: 20/05/2020 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:162020 / UASG:154054

Lote/Item: /25

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6.000

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.604.913/0001-12
* VENCEDOR *

GRAFICA E EDITORA VIRTUAL EIRELI - ME R$ 0,65
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço gráfico - policromia - CARTAZ - Papel Couchê brilho ou fosco; Formato: A3; 115 g/m²; Impressão: Cor: 4x0; Acabamento: Refile simples co
m aplicação de fita dupla face. UNIDADE: PÁGINA. A UFMS FORNECERÁ O PAPEL                                    

Telefone:
(67) 3384-2395

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 0,63

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

Objeto: Registro de preços para contratação de serviços gráficos (impressão,
acabamento, embalagem e entrega de material divulgativo impresso)..

Descrição: CARTAZ - Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel
couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais
especificações conforme Termo de Referência do edital.

CatMat: 54836 - CARTAZ , CARTAZ IMPRESSO NOME

Data: 09/03/2020 14:05

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92020 / UASG:70005

Lote/Item: 2/9

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20.000

Unidade: Unidade

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.616.554/0001-60 GRAFICA ITUANA LTDA R$ 0,38

Marca: Suzano                                            
Fabricante:  Gráfica Ituana                                            
Modelo :  Fornecido pelo Orgão 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone:
(61) 8566-013

26.477.376/0001-85
* VENCEDOR *

M F MOREIRA R$ 0,39

Marca: sete office                                            
Fabricante:  sete office                                            
Modelo :  cartaz 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone: Emai l :
(98) 3304-7496 ivoleiteslz@gmail.com

04.135.560/0001-04 VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI R$ 0,42

Marca: PRÓPRIA                                            
Fabricante:  PRÓPRIA                                            
Modelo :  PRÓPRIA 
Descrição:  Descrição: Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais 
especificações conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone: Emai l :
(65) 3617-7650/ (65) 3617-7650 vtprint@vtprintoutdoor.com.br

21.168.531/0001-68 ARW EDITORA GRAFICA EIRELI R$ 0,43

Marca: Suzano Celulose                                            
Fabricante:  Suzano Celulose                                            
Modelo :  proprio 2020 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone: Emai l :
(31) 3304-2859/ (31) 3304-2856 processos01@asconminas.com.br

27.232.288/0001-86 RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP R$ 0,44
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Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  PROPRIA                                            
Modelo :  2020 
Descrição:  Cartazes 39 A - Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples.                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RENATO (34) 3224-0707 licitacao@rbdigital.com.br

86.863.412/0001-70 S L MONTEIRO FERREIRA - EPP R$ 0,44

Marca: NOVA INDUSTRIA                                            
Fabricante:  NOVA INDUSTRIA                                            
Modelo :  CARTAZ 
Descrição:  Cartazes - 39 A - Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples.                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Sergio Luis Monteiro Ferreira (98) 3236-7449 simoneteirome@gmail.com

02.472.396/0002-86 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP R$ 0,52

Marca: gea                                            
Fabricante:  nacional                                            
Modelo :  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Forma 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone:
(62) 3280-1208

17.668.873/0001-70 ERIC GUIMARAES ARAUJO R$ 0,53

Marca: CEMIC                                            
Fabricante:  CEMIC                                            
Modelo :  CEMIC 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone:
(98) 3304-0333

08.171.718/0001-52 EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - ME R$ 0,54

Marca: EGA                                            
Fabricante:  EDITORA GRAFICA ALIANÇA LTDA                                            
Modelo :  2020 
Descrição:  Cartazes - 39 A- Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. De
mais especificações conforme Termo de Referência do edital.                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Conceição de Maria Vieira de Sousa (86) 3221-8153 graf.alianca@hotmail.com

02.176.635/0001-70 PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA - ME R$ 0,57

Marca: CHAMBRIL                                            
Fabricante:  CHAMBRIL                                            
Modelo :  offset 
Descrição:  Cartazes para eleição - Explicativo: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais espeDescrição:  Cartazes para eleição - Explicativo: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais espe
cificações conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone: Emai l :
(51) 3264-4489 planetgraf@planetgraf.com.br

17.615.848/0001-28 TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP R$ 0,63

Marca: NACIONAL                                            
Fabricante:  NACIONAL                                            
Modelo :  NACIONAL 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3336-4040 teixeiradigitaldf@gmail.com

30.597.675/0001-20 GDD EDITORA GRAFICA LTDA R$ 0,63

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  PROPRIA                                            
Modelo :  PROPRIA 
Descrição:  Descrição: Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais 
especificações conforme Termo de Referência do edital.                                    
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Telefone: Emai l :
(31) 3198-1100 financeirodidatica@yahoo.com.br

07.579.663/0001-51 A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA R$ 0,75

Marca: AE                                            
Fabricante:  AE                                            
Modelo :  AE 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone: Emai l :
(62) 3251-1530 graficaeficaz@gmail.com

32.648.923/0001-40 GRAFICA E EDITORA VIEIRA EIRELI R$ 0,80

Marca: MULTICOR                                            
Fabricante:  MULTICOR                                            
Modelo :  MULTICOR 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3631-1019 multicor.grafica@gmail.com

13.913.414/0001-53 C. A. FONSECA DA SILVA COMERCIO E PAPELARIA - ME R$ 0,80

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  PROPRIO                                            
Modelo :  MATERIAL GRÁFICO 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone: Emai l :
(91) 3349-9965/ (91) 8903-0101 impressusbel.pa@hotmail.com

09.100.565/0001-15 VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA R$ 0,85

Marca: FOX COMUNICAÇÃO                                            
Fabricante:  FOX COMUNICAÇÃO                                            
Modelo :  Cartaz A2 
Descrição:  "Cartazes - 39 A, Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. "                                    

Telefone: Emai l :
(98) 3246-7435 vera2007@ig.com.br

11.184.290/0001-97 grafica triunfal R$ 0,93

Marca: própria                                            
Fabricante:  própria                                            
Modelo :  própria 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Ana Lucia Fujie Seike Monteiro (18) 3324-3614 graftriunfal@uol.com.br

69.419.745/0001-96 M M RODRIGUES SERVICOS - ME R$ 0,93

Marca: t p rodrigues                                            
Fabricante:  t p rodrigues                                            
Modelo :  t p rodrigues 
Descrição:  Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Para todos os itens, os materiais utilizados em 
suas confecções poderão ser, desde que possível, recicláveis, reutilizáveis e biodegradáveis, atendendo aos termos do inc. I do art. 3º da IN nº. 05/17, do TRE-M
A.                                    

Telefone: Emai l :
(98) 3232-4843 mmmrodrigues@ig.com.br

21.994.901/0001-16 M P ESTRELA - COMERCIO E SERVICOS - ME R$ 0,93

Marca: mpe                                            
Fabricante:  mpe                                            
Modelo :  mpe2019 
Descrição:  Cartazes - 39 A Cartazes para eleição - Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Para todo
s os itens, os materiais utilizados em suas confecções poderão ser, desde que possível, recicláveis, reutilizáveis e biodegradáveis                                    

Telefone: Emai l :
(98) 8852-3350 / (98) 3245-1600 / (98) 3245-1622 mpestrela@hotmail.com
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36.158.240/0001-66 B & G COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 0,93

Marca: B & G Comercio                                            
Fabricante:  B & G Comercio                                            
Modelo :  B & G Comercio 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone: Emai l :
(98) 9913-0777 betogomesma@hotmail.com

21.903.173/0001-90 ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS & COMERCIO LTDA R$ 0,93

Marca: Alcance                                            
Fabricante:  Alcance                                            
Modelo :  Cartaz 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone:
(98) 8144-6571

29.253.577/0001-97 ROGER ANDRE BRAUN R$ 0,93

Marca: RMB                                            
Fabricante:  RMB                                            
Modelo :  RMB 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
ROGER (49) 99119-7616 rmb.licitacao@hotmail.com

Item 5: Cartaz Artigo 39-A. SEGUNDO TURNO, SE HOUVER. Eleições 2020. R$ 0,83

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,99

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas para confecção e
fornecimentos de materiais gráficos diversos, que serão destinados às
secretarias da municipalidade..

Descrição: CARTAZ - CARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ LISO, GRAMATURA 170 G/M2,
QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4/0, TAMANHO A3 CM

Data: 18/06/2020 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:582020 / UASG:987791

Lote/Item: /42

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.259.843/0001-56
* VENCEDOR *

ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA - ME R$ 0,99

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  IMPREART                                            
Modelo :  CARTAZ 
Descrição:  CARTAZ produção de cartaz tamanho A3. 4x0 cores. Couchê 170g. Impressão offset.                                    

Telefone: Emai l :
(42) 3626-2075/ (42) 3624-1435 graficaimpreart@hotmail.com

Quantidade Descrição Observação

1.716 Unidades Cartaz Artigo 39-A. SEGUNDO TURNO, SE HOUVER.
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Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 0,72

Órgão: Conselho Nacional de Justiça

Objeto: Registro de preços para confecção de material gráfico, conforme as condições
e especificações do Termo de Referência.

Descrição: Confecção Materiais Propaganda - Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42
x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência

Data: 10/06/2020 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:182020 / UASG:40003

Lote/Item: 1/7

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8.000

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.616.554/0001-60 GRAFICA ITUANA LTDA R$ 0,30

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

Telefone:
(61) 8566-013

27.232.288/0001-86 RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP R$ 0,31

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média).Formato: 42 x 29,7 cm.Papel: Couchê 115 gr/m².Cores:4x0                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RENATO (34) 3224-0707 licitacao@rbdigital.com.br

13.331.928/0001-09 LISANDRO TAVARES DE SOUSA - ME R$ 0,38

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

Telefone: Emai l :
(61) 9695-5692 ace.comeditora@gmail.com

35.337.648/0001-32
* VENCEDOR *

EDER CRUZ CASTELO BRANCO R$ 0,40

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  : Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

Telefone:
(61) 8148-3479

02.047.027/0001-65 CONT - CORT SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO DIGITAL EIRE R$ 0,45

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Luis Fernando Vieira (61) 3045-9745 contcorte@gmail.com

19.607.649/0001-01 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI R$ 0,45

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0                                    

Telefone: Emai l :
(16) 3662-3772 castelograficaeeditora@outlook.com

36.631.409/0001-53 ONERCON SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI R$ 0,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    
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01.466.263/0001-53 CARTEX GRAFICA E EDITORA LTDA R$ 0,51

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  29,7x42cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Couche Brilho 150g. Refilado, Prova Digital.                                    

Telefone:
(11) 4994-3288

27.221.156/0001-59 GRAFICA DORNELES EIRELI R$ 0,59

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3552-2051 / (61) 8564-1524 / (61) 3552-2051 encaddorneles@gmail.com

03.157.626/0001-02 FORTE GRAFICA E EDITORA LTDA - ME R$ 0,70

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3297-2245 fortegraficadf@gmail.com

09.562.089/0001-54 VIVA - BUREAU E EDITORA LTDA - ME R$ 0,70

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Márcia Helena Ribeiro da Silva (61) 3386-2988 vivaeditora@gmail.com

17.978.226/0001-64 META GRAFICA EIRELI R$ 0,71

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média).Formato: 42 x 29,7 cm.Papel: Couchê 115 gr/m².Cores:4x0.                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3324-0100 / (61) 9151-4399 metacomercialgrafica@gmail.com

10.332.271/0001-06 FIREPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME R$ 0,73

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme edital e seus anexos.                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
MARCELO (61) 3965-6161 duvidaslicita@gmail.com

23.677.267/0001-13 VENTURI GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI R$ 0,75

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média ) Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0                                    

11.114.463/0001-09 GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F R$ 0,80

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3397-1042 grafica@fefgrafica.com.br

08.839.695/0001-01 UNIQUE BRASIL GRAFICA E EDITORA LTDA - ME R$ 0,80

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Marcelo Rosa Prata Vasconcelos (61) 3361-8805 unique.grafica@gmail.com

06.240.462/0001-62 ATHALAIA SOLUCAO DIGITAL LTDA - EPP R$ 0,88
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3343-4119 orcamento@athalaiadigital.com.br

08.804.604/0001-00 AVOHAI EVENTOS LTDA - ME R$ 0,95

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
JOSÉ (31) 3476-6566 avohaieventos@yahoo.com.br

11.184.290/0001-97 grafica triunfal R$ 0,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                            
        

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Ana Lucia Fujie Seike Monteiro (18) 3324-3614 graftriunfal@uol.com.br

33.169.218/0001-23 AWK EDITORA GRAFICA LTDA R$ 0,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CONFORME EDITAL.                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3553-7977 mracontabilidade2@gmail.com

30.597.675/0001-20 GDD EDITORA GRAFICA LTDA R$ 0,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                            
        

Telefone: Emai l :
(31) 3198-1100 financeirodidatica@yahoo.com.br

09.181.312/0001-13 A VIEIRA SERVICOS R$ 0,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

Telefone: Emai l :
(51) 3372-4001/ (51) 3352-9838 perfil-contabilidade@hotmail.com

37.056.108/0001-06 GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA R$ 0,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0 Conforme Termo de Referência                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Atair Lopes de Oliveira (31) 3386-5199 qualidade@qualidadedf.com.br

20.688.216/0001-07 ALEXANDRE ALVES XAVIER 03143940107 R$ 0,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz A3 (tiragem média). Formato: 42 x 29,7 cm. Papel: Couchê 115 gr/m². Cores:4x0                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3321-5910/ (61) 3322-8354 mastercontabil@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,83
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO SANTA MARIA

Objeto: Contratação de Serviços Gráficos em Geral e de Comunicação Social..

Descrição: Cartazes em Geral - CARTAZ - em papel couchê brilho ou fosco, formato A3,
gramatura 115g, 4x0 cores, impressão offset, com papel fornecido pela
contratada. Com 10 artes diferentes. Arte enviada pela contratante.

Data: 09/06/2020 14:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172020 / UASG:120643

Lote/Item: /38

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 110

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.381.381/0001-20
* VENCEDOR *

FONTANA & JOAQUIM LTDA R$ 0,83

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

Telefone: Emai l :
(54) 9980-5348 ooopa.adesivos@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 0,68

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Objeto: Contratação de de empresa especializada para prestação de serviços gráficos,
com fornecimento de papel pela UFMS e aquisição de materiais prontos
(conforme detalhado na planilha abaixo), para atender as necessidades da
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS.

Descrição: Serviço gráfico - policromia - Serviço gráfico - policromia - CARTAZ - Papel
Couchê brilho ou fosco; Formato: A3; 115 g/m²; Impressão: Cor: 4x0;
Acabamento: Refile simples com aplicação de fita dupla face. UNIDADE:
PÁGINA. A UFMS FORNECERÁ O PAPEL

Data: 20/05/2020 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:162020 / UASG:154054

Lote/Item: /25

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6.000

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.604.913/0001-12
* VENCEDOR *

GRAFICA E EDITORA VIRTUAL EIRELI - ME R$ 0,65

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço gráfico - policromia - CARTAZ - Papel Couchê brilho ou fosco; Formato: A3; 115 g/m²; Impressão: Cor: 4x0; Acabamento: Refile simples co
m aplicação de fita dupla face. UNIDADE: PÁGINA. A UFMS FORNECERÁ O PAPEL                                    

Telefone:
(67) 3384-2395

27.232.288/0001-86 RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP R$ 0,70

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS GRAFICOSPOLICROMIA CARTAZ - Papel Couchê brilho ou fosco; Formato: A3;115 g/m²; Impressão: Cor: 4x0; Acabamento: Refile simpl
es com aplicação de fita dupla face. UNIDADE: PÁGINA. A UFMS FORNECERÁ O PAPEL                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RENATO (34) 3224-0707 licitacao@rbdigital.com.br

30.597.675/0001-20 GDD EDITORA GRAFICA LTDA R$ 0,70

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: Serviço gráfico - policromia - CARTAZ - Papel Couchê brilho ou fosco; Formato: A3; 115 g/m²; Impressão: Cor: 4x0; Acabamento: Refile 
simples com aplicação de fita dupla face. UNIDADE: PÁGINA. A UFMS FORNECERÁ O PAPEL                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Telefone: Emai l :
(31) 3198-1100 financeirodidatica@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,98

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Objeto: Aquisição de material gráfico de forma atender as necessidades do Conselho
Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM), conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento..

Descrição: CARTAZ - CARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, GRAMATURA 120 G/M2,
QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4/0, TIPO ACABAMENTO CORTE SIMPLES,
TAMANHO A3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUSTRATIVO

CatMat: 445718 - CARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ GRAMATURA 120 G/M2
QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4/0 TIPO ACABAMENTO CORTE SIMPLES
TAMANHO A3 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUSTRATIVO

Data: 24/03/2020 10:13

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:926235

Lote/Item: 1/14

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.500

Unidade: Unidade

U F : AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.647.768/0001-69
* VENCEDOR *

J H C GUEDES JUNIOR EIRELI R$ 0,98

Marca: padrão superior                                            
Fabricante:  padrão superior                                            
Modelo :  padrão superior 
Descrição:  CARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, GRAMATURA 120 G/M2, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4/0, TIPO ACABAMENTO CORTE SIMPLES, TAMAN
HO A3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUSTRATIVO                                    

Telefone: Emai l :
(92) 9349-0021 juniorguedes.am@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais R$ 0,63

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

Objeto: Registro de preços para contratação de serviços gráficos (impressão,
acabamento, embalagem e entrega de material divulgativo impresso)..

Descrição: CARTAZ - Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel
couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais
especificações conforme Termo de Referência do edital.

CatMat: 54836 - CARTAZ , CARTAZ IMPRESSO NOME

Data: 09/03/2020 14:05

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92020 / UASG:70005

Lote/Item: 2/9

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20.000

Unidade: Unidade

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.616.554/0001-60 GRAFICA ITUANA LTDA R$ 0,38

Marca: Suzano                                            
Fabricante:  Gráfica Ituana                                            
Modelo :  Fornecido pelo Orgão 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone:
(61) 8566-013

26.477.376/0001-85
* VENCEDOR *

M F MOREIRA R$ 0,39
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: sete office                                            
Fabricante:  sete office                                            
Modelo :  cartaz 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone: Emai l :
(98) 3304-7496 ivoleiteslz@gmail.com

04.135.560/0001-04 VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI R$ 0,42

Marca: PRÓPRIA                                            
Fabricante:  PRÓPRIA                                            
Modelo :  PRÓPRIA 
Descrição:  Descrição: Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais 
especificações conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone: Emai l :
(65) 3617-7650/ (65) 3617-7650 vtprint@vtprintoutdoor.com.br

21.168.531/0001-68 ARW EDITORA GRAFICA EIRELI R$ 0,43

Marca: Suzano Celulose                                            
Fabricante:  Suzano Celulose                                            
Modelo :  proprio 2020 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone: Emai l :
(31) 3304-2859/ (31) 3304-2856 processos01@asconminas.com.br

27.232.288/0001-86 RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP R$ 0,44

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  PROPRIA                                            
Modelo :  2020 
Descrição:  Cartazes 39 A - Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples.                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RENATO (34) 3224-0707 licitacao@rbdigital.com.br

86.863.412/0001-70 S L MONTEIRO FERREIRA - EPP R$ 0,44

Marca: NOVA INDUSTRIA                                            
Fabricante:  NOVA INDUSTRIA                                            
Modelo :  CARTAZ 
Descrição:  Cartazes - 39 A - Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples.                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Sergio Luis Monteiro Ferreira (98) 3236-7449 simoneteirome@gmail.com

02.472.396/0002-86 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP R$ 0,52

Marca: gea                                            
Fabricante:  nacional                                            
Modelo :  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Forma 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone:
(62) 3280-1208

17.668.873/0001-70 ERIC GUIMARAES ARAUJO R$ 0,53

Marca: CEMIC                                            
Fabricante:  CEMIC                                            
Modelo :  CEMIC 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone:
(98) 3304-0333

08.171.718/0001-52 EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - ME R$ 0,54

Marca: EGA                                            
Fabricante:  EDITORA GRAFICA ALIANÇA LTDA                                            
Modelo :  2020 
Descrição:  Cartazes - 39 A- Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. De
mais especificações conforme Termo de Referência do edital.                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Conceição de Maria Vieira de Sousa (86) 3221-8153 graf.alianca@hotmail.com

02.176.635/0001-70 PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA - ME R$ 0,57

Marca: CHAMBRIL                                            
Fabricante:  CHAMBRIL                                            
Modelo :  offset 
Descrição:  Cartazes para eleição - Explicativo: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais espe
cificações conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone: Emai l :
(51) 3264-4489 planetgraf@planetgraf.com.br

17.615.848/0001-28 TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP R$ 0,63

Marca: NACIONAL                                            
Fabricante:  NACIONAL                                            
Modelo :  NACIONAL 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3336-4040 teixeiradigitaldf@gmail.com

30.597.675/0001-20 GDD EDITORA GRAFICA LTDA R$ 0,63

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  PROPRIA                                            
Modelo :  PROPRIA 
Descrição:  Descrição: Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais 
especificações conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone: Emai l :
(31) 3198-1100 financeirodidatica@yahoo.com.br

07.579.663/0001-51 A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA R$ 0,75

Marca: AE                                            
Fabricante:  AE                                            
Modelo :  AE 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone: Emai l :
(62) 3251-1530 graficaeficaz@gmail.com

32.648.923/0001-40 GRAFICA E EDITORA VIEIRA EIRELI R$ 0,80

Marca: MULTICOR                                            
Fabricante:  MULTICOR                                            
Modelo :  MULTICOR 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone: Emai l :
(61) 3631-1019 multicor.grafica@gmail.com

13.913.414/0001-53 C. A. FONSECA DA SILVA COMERCIO E PAPELARIA - ME R$ 0,80

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  PROPRIO                                            
Modelo :  MATERIAL GRÁFICO 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone: Emai l :
(91) 3349-9965/ (91) 8903-0101 impressusbel.pa@hotmail.com

09.100.565/0001-15 VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA R$ 0,85

Marca: FOX COMUNICAÇÃO                                            
Fabricante:  FOX COMUNICAÇÃO                                            
Modelo :  Cartaz A2 
Descrição:  "Cartazes - 39 A, Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. "                                    

Telefone: Emai l :
(98) 3246-7435 vera2007@ig.com.br

11.184.290/0001-97 grafica triunfal R$ 0,93
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: própria                                            
Fabricante:  própria                                            
Modelo :  própria 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Ana Lucia Fujie Seike Monteiro (18) 3324-3614 graftriunfal@uol.com.br

69.419.745/0001-96 M M RODRIGUES SERVICOS - ME R$ 0,93

Marca: t p rodrigues                                            
Fabricante:  t p rodrigues                                            
Modelo :  t p rodrigues 
Descrição:  Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Para todos os itens, os materiais utilizados em 
suas confecções poderão ser, desde que possível, recicláveis, reutilizáveis e biodegradáveis, atendendo aos termos do inc. I do art. 3º da IN nº. 05/17, do TRE-M
A.                                    

Telefone: Emai l :
(98) 3232-4843 mmmrodrigues@ig.com.br

21.994.901/0001-16 M P ESTRELA - COMERCIO E SERVICOS - ME R$ 0,93

Marca: mpe                                            
Fabricante:  mpe                                            
Modelo :  mpe2019 
Descrição:  Cartazes - 39 A Cartazes para eleição - Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Para todo
s os itens, os materiais utilizados em suas confecções poderão ser, desde que possível, recicláveis, reutilizáveis e biodegradáveis                                    

Telefone: Emai l :
(98) 8852-3350 / (98) 3245-1600 / (98) 3245-1622 mpestrela@hotmail.com

36.158.240/0001-66 B & G COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 0,93

Marca: B & G Comercio                                            
Fabricante:  B & G Comercio                                            
Modelo :  B & G Comercio 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone: Emai l :
(98) 9913-0777 betogomesma@hotmail.com

21.903.173/0001-90 ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS & COMERCIO LTDA R$ 0,93

Marca: Alcance                                            
Fabricante:  Alcance                                            
Modelo :  Cartaz 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Telefone:
(98) 8144-6571

29.253.577/0001-97 ROGER ANDRE BRAUN R$ 0,93

Marca: RMB                                            
Fabricante:  RMB                                            
Modelo :  RMB 
Descrição:  Cartazes para eleição - 39 A: Especificação: Formato A2, papel couchê fosco 170 g/m², cor 4x0 com acabamento refile simples. Demais especificaç
ões conforme Termo de Referência do edital.                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
ROGER (49) 99119-7616 rmb.licitacao@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,96
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal do Ceará 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNI 
LAB

Objeto: Contratação dos serviços de confecção de materiais gráficos para a
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).
Os serviços, objeto desta contratação, incluem a confecção e entrega de
materiais de impressão em papel, gráfica rápida e gráfica offset e impressão
em suportes diferenciados, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento..

Descrição: Cartazes em Geral - Cartaz - Confecção de cartaz. Aberto. Tamanho: A3. Tipo
do papel: Couché; 180 g/m². Acabamento: Policromia; Prova de alta resolução.
Cor: 4/0, múltiplos layouts.

CatSer: 4367 - Cartazes em geral

Data: 11/02/2020 09:33

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:158565

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 720

Unidade: Unidade

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.232.288/0001-86
* VENCEDOR *

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP R$ 0,96

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Cartaz - Confecção de cartaz. Aberto. Tamanho: A3. Tipo do papel: Couché; 180 g/m². Acabamento: Policromia; Prova de alta resolução. Cor: 4/0, 
múltiplos layouts.                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RENATO (34) 3224-0707 licitacao@rbdigital.com.br

37 / 37 

Relatório Cotação. Banco de Preços. (0725119)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 153

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=158565&uasg=158565&numprp=12020&Seq=1


3URFHGLPHQWR�$GPLQLVWUDWLYR 8QLGDGH ,WHP� 4XDQWLGDGH

������������������������� )ROKD � ������

2EMHWR

)RQWHV�GH�&RQVXOWD
9DORUHV��
REWLGRV

$IDVWDPHQWR�HP�
UHODomR�j�PpGLD�
GRV�YDORUHV�
REWLGRV

6XEFRQMXQWR�
IRUPDGR�VHP�RV�
HOHPHQWRV�FRP�
DIDVWDPHQWR�
VXSHULRU�D�XP�

GHVYLR�SDGUmR�DFLPD�
GD�PpGLD�GRV�
YDORUHV�REWLGRV�

&RWDomR�9LFWyULD�*UiILFD��GRF��������� ���� ����� ����

*UiILFD�*(�0DVFDUHQKDV��GRF��������� ���� ���� 'HVFRQVLGHUDGR

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ���� ����

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ����� ����

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ����� ����

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ����� ����

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ����� ����

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ���� ����
&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ����� ����

&RHILFLHQWH�GH�9DULDomR�GRV�9DORUHV�
2EWLGRV�

������

TXDQGR�&9�PDLRU�TXH������VHUi�XWLOL]DGR�R�
FULWpULR�GD�PpGLD�DMXVWDGD��GHILQLQGR�D�0pGLD�
GRV�HOHPHQWRV�GR�VXEFRQMXQWR�SDUD�FiOFXOR�

GR�YDORU�HVWLPDGR

0pGLD�GRV�
YDORUHV�REWLGRV

'HVYLR�3DGUmR�
GRV�YDORUHV�
REWLGRV

0pGLD�GRV�
HOHPHQWRV�GR�
6XEFRQMXQWR

4� �TXDQWLGDGH�GH�YDORUHV�REWLGRV����� � (67,0$7,9$�
�3UHoR�8QLWiULR�

7RWDO�(VWLPDGR

�

���� ���������

3/$1,/+$�'(�(67,0$7,9$�'(�35(d26

/LVWD�&DQGLGDWRV�$������78512��&$76(5��������

�R�FiOFXOR�GD�0pGLD�GRV�9DORUHV�2EWLGRV�VHUi�YiOLGR�
TXDQGR�R�FRQMXQWR�GH�GDGRV�GRV�9DORUHV�2EWLGRV�

DSUHVHQWDU�XP�&RHILFLHQWH�GH�9DULDomR��&9��PHQRU�RX�
LJXDO�D����

$�3ODQLOKD��SRGH�VHU�XWLOL]DGD ���� ���� ����

Planilha Estimativa Preços. Itens 01-05. (0725144)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 154



3URFHGLPHQWR�$GPLQLVWUDWLYR 8QLGDGH ,WHP� 4XDQWLGDGH

������������������������� )ROKD � �����

2EMHWR

)RQWHV�GH�&RQVXOWD
9DORUHV��
REWLGRV

$IDVWDPHQWR�HP�
UHODomR�j�PpGLD�
GRV�YDORUHV�
REWLGRV

6XEFRQMXQWR�
IRUPDGR�VHP�RV�
HOHPHQWRV�FRP�
DIDVWDPHQWR�
VXSHULRU�D�XP�

GHVYLR�SDGUmR�DFLPD�
GD�PpGLD�GRV�
YDORUHV�REWLGRV�

&RWDomR�9LFWyULD�*UiILFD��GRF��������� ���� ����� ����

&RWDomR�$UWV�*UiILFD��GRF��������� ���� ����� ����

*UiILFD�*(�0DVFDUHQKDV��GRF��������� ����� ����� 'HVFRQVLGHUDGR

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ����� ����

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ����� ����

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ����� ����

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ����� ����

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ����� ����

&RHILFLHQWH�GH�9DULDomR�GRV�9DORUHV�
2EWLGRV�

�������

TXDQGR�&9�PDLRU�TXH������VHUi�XWLOL]DGR�R�
FULWpULR�GD�PpGLD�DMXVWDGD��GHILQLQGR�D�0pGLD�
GRV�HOHPHQWRV�GR�VXEFRQMXQWR�SDUD�FiOFXOR�

GR�YDORU�HVWLPDGR

0pGLD�GRV�
YDORUHV�REWLGRV

'HVYLR�3DGUmR�
GRV�YDORUHV�
REWLGRV

0pGLD�GRV�
HOHPHQWRV�GR�
6XEFRQMXQWR

4� �TXDQWLGDGH�GH�YDORUHV�REWLGRV����� � (67,0$7,9$�
�3UHoR�8QLWiULR�

7RWDO�(VWLPDGR

�

���� ��������

3/$1,/+$�'(�(67,0$7,9$�'(�35(d26

/LVWD�&DQGLGDWRV�$������78512��&$76(5��������

�R�FiOFXOR�GD�0pGLD�GRV�9DORUHV�2EWLGRV�VHUi�YiOLGR�
TXDQGR�R�FRQMXQWR�GH�GDGRV�GRV�9DORUHV�2EWLGRV�

DSUHVHQWDU�XP�&RHILFLHQWH�GH�9DULDomR��&9��PHQRU�RX�
LJXDO�D����

$�3ODQLOKD��SRGH�VHU�XWLOL]DGD ���� ���� ����

Planilha Estimativa Preços. Itens 01-05. (0725144)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 155



3URFHGLPHQWR�$GPLQLVWUDWLYR 8QLGDGH ,WHP� 4XDQWLGDGH

������������������������� )ROKD � �����

2EMHWR

)RQWHV�GH�&RQVXOWD
9DORUHV��
REWLGRV

$IDVWDPHQWR�HP�
UHODomR�j�PpGLD�
GRV�YDORUHV�
REWLGRV

6XEFRQMXQWR�
IRUPDGR�VHP�RV�
HOHPHQWRV�FRP�
DIDVWDPHQWR�
VXSHULRU�D�XP�

GHVYLR�SDGUmR�DFLPD�
GD�PpGLD�GRV�
YDORUHV�REWLGRV�

&RWDomR�9LFWyULD�*UiILFD��GRF��������� ���� ����� ����

&RWDomR�$UWV�*UiILFD��GRF��������� ���� ���� ����

*UiILFD�*(�0DVFDUHQKDV��GRF��������� ���� ���� 'HVFRQVLGHUDGR

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ����� ����

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ����� ����

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ����� ����

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ����� ����

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ����� ����
&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ����� ����

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ����� ����

&RHILFLHQWH�GH�9DULDomR�GRV�9DORUHV�
2EWLGRV�

�������

TXDQGR�&9�PDLRU�TXH������VHUi�XWLOL]DGR�R�
FULWpULR�GD�PpGLD�DMXVWDGD��GHILQLQGR�D�0pGLD�
GRV�HOHPHQWRV�GR�VXEFRQMXQWR�SDUD�FiOFXOR�

GR�YDORU�HVWLPDGR

0pGLD�GRV�
YDORUHV�REWLGRV

'HVYLR�3DGUmR�
GRV�YDORUHV�
REWLGRV

0pGLD�GRV�
HOHPHQWRV�GR�
6XEFRQMXQWR

4� �TXDQWLGDGH�GH�YDORUHV�REWLGRV����� �� (67,0$7,9$�
�3UHoR�8QLWiULR�

7RWDO�(VWLPDGR

�

���� ��������

3/$1,/+$�'(�(67,0$7,9$�'(�35(d26

/LVWD�&DQGLGDWRV�$������78512��6(�+289(5��&$76(5��
������

�R�FiOFXOR�GD�0pGLD�GRV�9DORUHV�2EWLGRV�VHUi�YiOLGR�
TXDQGR�R�FRQMXQWR�GH�GDGRV�GRV�9DORUHV�2EWLGRV�

DSUHVHQWDU�XP�&RHILFLHQWH�GH�9DULDomR��&9��PHQRU�RX�
LJXDO�D����

$�3ODQLOKD��SRGH�VHU�XWLOL]DGD ���� ���� ����

Planilha Estimativa Preços. Itens 01-05. (0725144)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 156



3URFHGLPHQWR�$GPLQLVWUDWLYR 8QLGDGH ,WHP� 4XDQWLGDGH

������������������������� 8QLGDGH � �����

2EMHWR

)RQWHV�GH�&RQVXOWD
9DORUHV��
REWLGRV

$IDVWDPHQWR�HP�
UHODomR�j�PpGLD�
GRV�YDORUHV�
REWLGRV

6XEFRQMXQWR�
IRUPDGR�VHP�RV�
HOHPHQWRV�FRP�
DIDVWDPHQWR�
VXSHULRU�D�XP�

GHVYLR�SDGUmR�DFLPD�
GD�PpGLD�GRV�
YDORUHV�REWLGRV�

&RWDomR�9LFWyULD�*UiILFD��GRF��������� ���� ����� ����

&RWDomR�$UWV�*UiILFD��GRF��������� ���� ���� 'HVFRQVLGHUDGR

*UiILFD�*(�0DVFDUHQKDV��GRF��������� ���� ����� ����

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ���� ����

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ����� ����

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ���� ����

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ���� ����

&RHILFLHQWH�GH�9DULDomR�GRV�9DORUHV�
2EWLGRV�

������

TXDQGR�&9�PDLRU�TXH������VHUi�XWLOL]DGR�R�
FULWpULR�GD�PpGLD�DMXVWDGD��GHILQLQGR�D�0pGLD�
GRV�HOHPHQWRV�GR�VXEFRQMXQWR�SDUD�FiOFXOR�

GR�YDORU�HVWLPDGR

0pGLD�GRV�
YDORUHV�REWLGRV

'HVYLR�3DGUmR�
GRV�YDORUHV�
REWLGRV

0pGLD�GRV�
HOHPHQWRV�GR�
6XEFRQMXQWR

4� �TXDQWLGDGH�GH�YDORUHV�REWLGRV����� � (67,0$7,9$�
�3UHoR�8QLWiULR�

7RWDO�(VWLPDGR

�

���� ��������

3/$1,/+$�'(�(67,0$7,9$�'(�35(d26

&DUWD]���$�����78512��&$76(5��������

�R�FiOFXOR�GD�0pGLD�GRV�9DORUHV�2EWLGRV�VHUi�YiOLGR�
TXDQGR�R�FRQMXQWR�GH�GDGRV�GRV�9DORUHV�2EWLGRV�

DSUHVHQWDU�XP�&RHILFLHQWH�GH�9DULDomR��&9��PHQRU�RX�
LJXDO�D����

$�3ODQLOKD��SRGH�VHU�XWLOL]DGD ���� ���� ����

Planilha Estimativa Preços. Itens 01-05. (0725144)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 157



3URFHGLPHQWR�$GPLQLVWUDWLYR 8QLGDGH ,WHP� 4XDQWLGDGH

������������������������� 8QLGDGH � �����

2EMHWR

)RQWHV�GH�&RQVXOWD
9DORUHV��
REWLGRV

$IDVWDPHQWR�HP�
UHODomR�j�PpGLD�
GRV�YDORUHV�
REWLGRV

6XEFRQMXQWR�
IRUPDGR�VHP�RV�
HOHPHQWRV�FRP�
DIDVWDPHQWR�
VXSHULRU�D�XP�

GHVYLR�SDGUmR�DFLPD�
GD�PpGLD�GRV�
YDORUHV�REWLGRV�

&RWDomR�$UWV�*UiILFD��GRF��������� ���� ���� 1mR�DSOLFiYHO

*UiILFD�*(�0DVFDUHQKDV��GRF��������� ���� ����� 1mR�DSOLFiYHO

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ���� 1mR�DSOLFiYHO

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ����� 1mR�DSOLFiYHO

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ���� 1mR�DSOLFiYHO

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ����� 1mR�DSOLFiYHO

&RWDomR�%DQFR�3UHoRV��GRF��������� ���� ���� 1mR�DSOLFiYHO

���� ����� 1mR�DSOLFiYHO

���� ���� 1mR�DSOLFiYHO

&RHILFLHQWH�GH�9DULDomR�GRV�9DORUHV�
2EWLGRV�

������

TXDQGR�&9�PDLRU�TXH������VHUi�XWLOL]DGR�R�
FULWpULR�GD�PpGLD�DMXVWDGD��GHILQLQGR�D�0pGLD�
GRV�HOHPHQWRV�GR�VXEFRQMXQWR�SDUD�FiOFXOR�

GR�YDORU�HVWLPDGR

0pGLD�GRV�
YDORUHV�REWLGRV

'HVYLR�3DGUmR�
GRV�YDORUHV�
REWLGRV

0pGLD�GRV�
HOHPHQWRV�GR�
6XEFRQMXQWR

4� �TXDQWLGDGH�GH�YDORUHV�REWLGRV����� � (67,0$7,9$�
�3UHoR�8QLWiULR�

7RWDO�(VWLPDGR

�

���� ��������

3/$1,/+$�'(�(67,0$7,9$�'(�35(d26

&DUWD]���$�����78512��6(�+289(5��&$76(5��������

�R�FiOFXOR�GD�0pGLD�GRV�9DORUHV�2EWLGRV�VHUi�YiOLGR�
TXDQGR�R�FRQMXQWR�GH�GDGRV�GRV�9DORUHV�2EWLGRV�

DSUHVHQWDU�XP�&RHILFLHQWH�GH�9DULDomR��&9��PHQRU�RX�
LJXDO�D����

$�3ODQLOKD��SRGH�VHU�XWLOL]DGD ���� ���� 1mR�DSOLFiYHO

Planilha Estimativa Preços. Itens 01-05. (0725144)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 158



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

 

DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2020.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 

1- Tratam os autos da confecção de material gráfico, lista
com nome e número de candidatos e cartaz Artigo 39-A , para as
Eleições 2020, conforme quantitativos e demais especificações
presentes no termo de referência e anexos 0673392, 0707269 e
0707270.

 
2-  Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para continuidade da cotação, após revisão do termo de
referência, despacho GSAD 0717181.

 
3- Foi realizada pesquisa no mercado local e recebemos

cotação das Gráficas Victória 0719983, Art’s 0723950 e GE
Mascarenhas 0723987. A pesquisa foi complementada através da
ferramenta banco de preços, conforme relatório 0725119 .

 
4- Confeccionadas as planilhas de estimativa de preços

0725144, obtivemos o valor total de R$ 29.881,74 (vinte e nove mil
oitocentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).

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

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

 
À deliberação superior.
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 30/06/2020, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 30/06/2020, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0725145 e o código CRC CB733B85.

0001765-04.2020.6.02.8000 0725145v1
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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 junho de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0725145, encaminho os

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

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 30/06/2020, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0725403 e o código CRC BB93AA49.

0001765-04.2020.6.02.8000 0725403v1
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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 junho de 2020.
Remeto os autos à EJE para, não obstante a

aprovação do TR pela CPPE, antecipando-me a possível
apontamento da Assessoria Jurídica, quando da análise da
minuta do edital, justificar a não inclusão de requisitos de
sustentabilidade no Termo de Referência, ou incluí-los, no
que couber.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/06/2020, às 20:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0725548 e o código CRC 649111E0.

0001765-04.2020.6.02.8000 0725548v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0725403).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/07/2020, às 09:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0725625 e o código CRC 5751E3F8.

0001765-04.2020.6.02.8000 0725625v1
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  DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 211/20 (0726073).

Observação:
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PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Objeto  

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de serviços de impressão e 

confecção de material gráfico para as Eleições de 2020.  

 

2. Quantidade 

De acordo com o Detalhamento dos Serviços, em anexo.  

 

3. Especificação do Objeto  

De acordo com o Detalhamento dos Serviços, em anexo.  

 

4. Valor Estimado da Aquisição (Pesquisa a cargo da COMAP)  

Valor Unitário:                       |  Valor Global:  

 

5. Justificativa  

 

1- Atender às demandas de material gráfico necessário à preparação e 

realização das eleições de 2020.  

 

2- A restrição competitiva, do objeto, ao mercado local, tem como objetivo 

minimizar o grande risco de não recebimento do objeto do certame, pois 

teremos ainda que efetuar a distribuição do material gráfico a todas as zonas 

eleitorais e um atraso de apenas dias poderá causar um grande transtorno 

operacional por descumprimento do cronograma de distribuição de material 

que será realizado pelo Tribunal, causando maior custo financeiro.  

 

6. Prazos de Entrega  

De acordo com Detalhamento dos Serviços, em anexo.  

 

7. Adjudicação 

 As propostas serão julgadas com base no critério do MENOR PREÇO POR 

ITEM.  
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PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

8. Classificação Orçamentária 

Natureza da Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica).  

 

9. Local de Entrega 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas: Avenida Menino 

Marcelo, 7.200, Galpões B, C e D, Antares, Maceió – AL CEP 57.083-410 Tel.: 

82-3328- 1947. Horário: de segunda a quinta, das 13h às 19h e às sextas de 

7h30 às 13h30.  

 

10. Unidades Fiscalizadoras  

Escola Judiciária Eleitoral e Seção de Almoxarifado  

 

Maceió – AL, 02 de julho de 2020.  

 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:  

 

Mônica Maciel Braga de Souza  

Escola Judiciária Eleitoral  

 

Luciana Wander de Oliveira Melo  

Seção de Almoxarifado  
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PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Detalhamento dos Serviços para Aquisição de Material Gráfico 

– Eleições 2020 

 

 

1. MODO DE EXECUÇÃO  

 

1.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá providenciar, no prazo 

máximo de 2 dias úteis, que será contado a partir do envio dos modelos à 

Contratada pela respectiva Unidade Fiscalizadora, um modelo impresso de 

cada item, que será submetido às gestoras para análise e aprovação. Após ser 

notificada da aprovação, a Contratada terá o prazo de 5 dias para confecção e 

entrega dos itens constantes deste Termo de Referência, destinados ao 1º 

Turno de Votação. O prazo para entrega final das listas de candidatos e do 

cartaz com o texto do artigo 39-A da Lei n.º 9.504/97 não poderá exceder ao 

dia 22/09/2020, sob pena de prejudicar o cronograma de distribuição do 

material aos cartórios eleitorais.  

 

1.2. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, somente serão 

confeccionados mediante autorização da Unidade Fiscalizadora, a ser 

providenciada no dia útil imediato à realização do 1º Turno, observando-se o 

prazo de entrega final até o dia 10 de outubro de 2020.  

 

1.3. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues rigorosamente 

em acordo com as especificações deste Termo de Referência, devendo os 

interessados em participar do certame licitatório declarar que estão plenamente 

cientes dos modelos e condições aqui expressos, inclusive no que respeita à 

forma de empacotamento dos itens licitados.  

 

1.4. O prazo para a Unidade Fiscalizadora aferir a compatibilidade prévia do 

material com as especificações deste Termo de Referência será de 2 dias úteis 

após o recebimento do modelo impresso para aprovação.  
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PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

2.1. Executar o objeto do contrato rigorosamente de conformidade com todas 

as condições, modelos e prazos estipulados;  

 

2.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem 

prévia e expressa anuência do Contratante; PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

 

2.3. Substituir, em 2 dias úteis, a contar do recebimento da notificação, todo e 

qualquer material que apresentar defeito ou estiver fora das especificações 

constantes deste Termo.  

 

2.4. Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 dias corridos, o 

material que, em virtude de sua rejeição, tiver sido substituído, sob pena de 

descarte ou de aproveitamento por parte da Administração;  

 

2.5. Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da contratação.  

 

2.6. Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o 

compromisso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação;  

 

2.7. Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-

AL, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja 

fiscalização ou o acompanhamento do TRE-AL;  

 

2.8. Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 2 dias úteis que anteceder o 

prazo da entrega do material, os motivos que impossibilitem o seu 

cumprimento.  
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PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

3.1. Promover, por intermédio do Gestor designado e da Seção de 

Almoxarifado, o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, sob 

os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas e comunicando à empresa as ocorrências de qualquer fato que, a 

seu critério, exijam medidas por parte daquela;  

 

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

estabelecidos;  

 

3.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 

solicitados pela licitante vencedora;  

 

3.4. Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da licitante 

vencedora, os quais deverão estar devidamente credenciados, para retirada e 

entrega de modelos e produtos;  

 

3.5. Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, 

qualquer material entregue equivocadamente ou em desacordo com as 

especificações mínimas exigidas neste ato convocatório;  

 

4. ENTREGA E RECEBIMENTO  

 

4.1. Os produtos deverão ser entregues, no horário de expediente do Órgão, no 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida 

Menino Marcelo, 7.200, Galpões B, C e D, Antares, Maceió – AL CEP 57.083-

410.  

 

4.2. O prazo de entrega será de 5 dias, contados da data de autorização da 

Unidade Fiscalizadora para impressão definitiva. Após este prazo, o fornecedor 

ficará sujeito a sanções por mora ou inadimplemento parcial ou total do 

contrato, conforme disposto no instrumento convocatório.  
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PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

4.3. Por ocasião da entrega, os materiais serão conferidos e, se verificadas 

irregularidades, serão devolvidos à empresa contratada, que terá o prazo 

máximo de 2 dias úteis para substituí-los, circunstância que não interromperá o 

prazo de execução contratual.  

 

4.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma:  

 

a) Provisoriamente, em até 2 dias úteis, pela Seção de Almoxarifado do TRE-

AL, para posterior verificação da conformidade do material com as 

especificações constantes do pedido.  

 

b) Definitivamente, em até 3 dias úteis, após verificação de qualidade e 

quantidade dos materiais e consequente aceitação pela Unidade Fiscalizadora 

do Contrato, com o auxílio das unidades executoras (Coordenadoria de 

Logística da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comissão de 

Planejamento das Eleições 2020).  

 

4.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados.  

 

4.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, 

ao exame qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar, 

corrigir, substituir, no todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as 

incorreções porventura detectados.  

 

5. SANÇÕES  

 

5.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do material, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedida de licitar e de contratar com a União, e será descredenciada no 

SICAF, ou nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o 

inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 
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5 anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações 

legais.  

 

5.2. No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, 

garantida a prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes 

sanções:  

 

5.2.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 

das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas. A 

advertência será processada mediante notificação à Contratada, estabelecendo 

prazo para cumprimento das obrigações assumidas;  

 

5.2.2. Multa: a) Multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de 

atraso, cumulativamente, após decorrido o prazo de entrega fixado no 

instrumento convocatório; que será calculada sobre o valor empenhado, até o 

limite máximo de 15 (quinze) dias:  

 

a1) 0,5% por dia de atraso, do 1.º ao 5º dia;  

 

a2) 1,0% por dia de atraso, do 6º ao 10º dia;  

 

a3) 1,5% por dia de atraso, do 11º ao 15º dia.  

 

b) Multa por inexecução contratual:  

 

b1) Inexecução parcial – multa no percentual de 20%, que será calculada sobre 

o valor empenhado, por inadimplência de qualquer item contratado ou pelo 

atraso superior a 15 dias e inferior a 25 dias, podendo, a critério da 

Administração, não mais ser aceito o material;  

 

b2) Inexecução total – multa no percentual de 30%, que será calculada sobre o 

valor empenhado, cobrada pelo atraso superior a 25 dias, desde que a 

administração não mais aceite o material;  
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PODER JUDICIÁRIO  
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5.3. As multas serão descontadas pelo CONTRATANTE dos pagamentos 

devidos à CONTRATADA e poderão ser aplicadas cumulativamente entre si, 

bem como com as demais sanções previstas neste tópico, podendo ser, 

inclusive, cobradas judicialmente.  

 

5.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a 

empresa licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil, 

decorrentes das infrações cometidas.  

 

5.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos 

serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior.  

 

5.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 dias úteis da 

notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção.  

 

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

6.1. Tendo em conta o disposto no inciso III, do art. 5º da I.N. nº 01/2010, que dispõe 

sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de 

serviços ou obras, informo que os materiais constantes no rol deste Termo de 

Referência sejam, 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. 

  

Maceió – AL, 02 de julho de 2020.  

 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:  

 

Mônica Maciel Braga de Souza  

Escola Judiciária Eleitoral  

 

Luciana Wander de Oliveira Melo  

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

 

DESPACHO

Maceió, 02 de julho de 2020.
À SAD
 
Retorno o presente a  essa Secretaria após a inclusão, no Termo de
Referência (0726288), o item referente aos critérios de
sustentabilidade.
 
Cordialmente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 02/07/2020, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0726289 e o código CRC 98FF63E7.

0001765-04.2020.6.02.8000 0726289v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de julho de 2020.
Sigam os autos à SLC, para elaborar a minuta do

edital, considerando, para tanto, o TR com o acréscimo de
item sobre critério de sustentabilidade (item 6 do
Detalhamento (doc. 0726288).

Acerca desse acréscimo, observo que em nada
muda a substância do TR na versão já aprovada pela CPPE,
posto que apenas trata da forma de embalagem e transporte
do objeto a ser adquirido. Dessa forma, nesse ponto
específico, aprovo a inclusão do item para que seja dada
sequência ao procedimento de aquisição.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/07/2020, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0726436 e o código CRC 0627F0A8.

0001765-04.2020.6.02.8000 0726436v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2020.
 
 
Senhora Chefe da SLC (à SAD para ciência),
 
Esta SEALMOX informa que, com as alterações do

calendário de realização das Eleições 2020, trazidas pela EC
107/2020, será necessário ajustar o TR de evento
SEI! 0726288.

Informa, ainda, que as alterações já estão sendo
providenciadas por esta que subscreve, devendo ser
apresentado um novo TR tão logo seja ajustado.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 18/07/2020, às 01:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0733098 e o código CRC E976699A.

0001765-04.2020.6.02.8000 0733098v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2020.
 
 
À CPPE (à SAD para ciência),
 
Senhor Presidente da Comissão Permanente de

Planejamento das Eleições, peço vênias para apresentar e submeter
à devida análise dessa CPPE, novo Termo de Referência, evento
SEI! 0733848,  pois com o advento da Emenda Constitucional nº
107/2020 (0733849), fez-se necessária a revisão dos prazos contidos
nos itens 1 (subitens 1.1, 1.2, 1.4), 4 (subitens 4.4.1 e 4.4.2) e 5
(subitens 5.2.2.1, 5.2.2.2.1, 5.2.2.2.2 e 5.2.2.3) e subitem 6.1.

Empós, caso seja da aquiescência dessa Comissão,
sugerimos o envio à SAD para as demais providências.

Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 20/07/2020, às 23:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0733846 e o código CRC 91CC7D5B.

0001765-04.2020.6.02.8000 0733846v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA - Contratação de serviços de impressão e

confecção de material gráfico para as Eleições de 2020.

2. Quantidade

De acordo com o Detalhamento dos Serviços, em anexo.

3. Especificação do Objeto

De acordo com o Detalhamento dos Serviços, em anexo.

4. Valor Estimado da Aquisição (Pesquisa a cargo da COMAP)

Valor Unitário: |  Valor Global:

5. Justificativa

5.1-  Atender  às  demandas  de  material  gráfico  necessário  à  preparação  e

realização das eleições de 2020.

5.2-  A  restrição  competitiva  ao  mercado  local,  tem  como  objetivo  

minimizar os riscos de não recebimento do objeto do certame em tempo

hábil, uma vez que após o recebimento do material, teremos que distribuí-lo

às zonas eleitorais do Estado, podendo um atraso de apenas uns poucos dias

vir a causar sérios transtornos operacionais,  inclusive a impossibilidade de

cumprimento do cronograma de distribuição,  que espera-se seja realizado por

este Tribunal, a fim de se evitar maior custo financeiro aos cofres públicos.

6. Prazos de Entrega

 De acordo com Detalhamento dos Serviços, em anexo.

7. Adjudicação

As propostas serão julgadas com base no critério do MENOR PREÇO POR 

ITEM.
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PODER JUDICIÁRIO
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8. Classificação Orçamentária

Natureza  da  Despesa: 339039  (Outros  Serviços  de  Terceiros -   Pessoa  

Jurídica).

9. Local de Entrega

Almoxarifado  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas:  Avenida  Menino 

Marcelo,  7.200D,  Antares,  Maceió/AL.  CEP 57.083-410.  Tel.:  82-3328-1947.

Horário: de segunda a sexta, das 8h às 18h. 

10. Unidades Fiscalizadoras

Escola Judiciária Eleitoral e Seção de Almoxarifado

Maceió - AL, 20 de julho de 2020.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Mônica Maciel Braga de Souza

Escola Judiciária Eleitoral

Luciana Wander de Oliveira Melo

Seção de Almoxarifado
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Detalhamento dos Serviços para Aquisição de Material Gráfico Eleições 2020

1. MODO DE EXECUÇÃO

1.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá providenciar, no prazo 

máximo de 2 dias úteis, que será contado a partir do envio dos modelos à 

Contratada pela respectiva Unidade Fiscalizadora, um modelo impresso de  

cada item, que será submetido às gestoras para análise e aprovação. Após ser 

notificada  da  aprovação,  a  Contratada  terá  o  prazo  de  5  (cinco)  dias  para

confecção  e  entrega  dos  itens  constantes  deste  Termo  de  Referência,

destinados ao 1º  Turno de Votação. Para o 2º Turno das Eleições o prazo

será de 4 (quatro) dias para a confecção e entrega dos materiais. O prazo

para entrega final das listas de candidatos e do cartaz com o texto do artigo

39-A da Lei n.º 9.504/97 não poderá exceder ao dia 15/10/2020, sob pena  de

não ser aceito pela administração deste tribunal, caso venha a prejudicar o

cronograma  de  distribuição do material aos cartórios eleitorais.

1.2. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, somente serão

confeccionados   mediante   autorização   da   Unidade   Fiscalizadora,   a   ser

providenciada  no  primeiro  dia  útil  imediato  à  realização  do  1º  Turno,

observando-se  o  prazo  de  entrega  final,  impreterivelmente,  até  o  dia  20  de

novembro de 2020.

1.3. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues rigorosamente

em acordo com as especificações deste Termo de Referência,  devendo os

interessados em participar do certame licitatório declarar que estão plenamente

cientes dos modelos e condições aqui expressos, inclusive no que respeita à

forma de empacotamento dos itens licitados.

1.4. O prazo para a Unidade Fiscalizadora aferir a compatibilidade prévia do

material com as especificações deste Termo de Referência será de 2 (dois) dias

úteis  após  o  recebimento  do  modelo  impresso  para  aprovação,  quanto  aos

materiais respectivos ao 1º Turno das Eleições 2020. No tocante aos materiais

respectivos ao 2º Turno das Eleições 2020, o prazo de aferição será de 1 (um)

dia útil após o recebimento do modelo impresso.
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2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. Executar o objeto do contrato rigorosamente em  conformidade com todas

as condições, modelos e prazos estipulados;

2.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem

prévia  e  expressa  anuência  do  Contratante,  O  PODER  JUDICIÁRIO  -

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.

2.3. Substituir, em 2 dias úteis, a contar do recebimento da notificação, todo e

qualquer material  que apresentar defeito ou estiver fora das especificações

constantes deste Termo.

2.4. Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 dias corridos, o

material que, em virtude de sua rejeição, tiver sido substituído, sob pena de

descarte ou de aproveitamento por parte da Administração;

2.5.  Assumir  as  responsabilidades  pelos  encargos  fiscais  e  comerciais

resultantes da contratação.

2.6.  Manter,  durante a  vigência  do  contrato,  em  compatibilidade  com  o

compromisso  assumido,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação

exigidas na licitação;

2.7. Responder por quaisquer danos, causados direta ou indiretamente ao TRE-

AL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material,

não excluindo  ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo  que não haja

fiscalização ou o acompanhamento do TRE-AL;

2.8. Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 4 dias úteis que anteceder o 

prazo   da   entrega   do   material,   os   motivos   que   impossibilitem   o   seu 

cumprimento.
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3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1.   Promover,   por   intermédio   do   Gestor   designado   e   da   Seção   de

Almoxarifado, o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, sob

os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas

detectadas e comunicando à empresa as ocorrências de qualquer fato que, a

seu critério, exijam medidas por parte daquela;

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

estabelecidos;

3.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando

solicitados pela licitante vencedora;

3.4.  Permitir  o  acesso,  às  dependências  do  TRE-AL,  dos  empregados  da

licitante  vencedora,  os  quais  deverão  estar  devidamente  credenciados  e

paramentados com EPI’s, segundo as normas locais, para retirada e entrega de

modelos e produtos;

3.5. Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado,

qualquer  material  entregue  equivocadamente  ou  em  desacordo  com  as

especificações mínimas exigidas neste ato convocatório;

4. ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1. Os produtos deverão ser entregues, no horário de expediente do Órgão, no 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida  

Menino Marcelo, 7.200D, Antares, Maceió - AL CEP 57.083-410.

4.2. O prazo de entrega será de 5 dias, contados da data de autorização da

Unidade Fiscalizadora para impressão definitiva. Após este prazo, o fornecedor

ficará sujeito a sanções por mora ou inadimplemento parcial ou total do

contrato, conforme disposto no instrumento convocatório.
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4.3. Por ocasião da entrega, os materiais serão conferidos e, se verificadas

irregularidades, serão devolvidos à empresa contratada, que terá o prazo

máximo de 2 dias úteis para substituí-los, circunstância que não interromperá o

prazo de execução contratual.

4.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma:

4.4.1. Provisoriamente, em até 2 dias úteis,  pela Seção de Almoxarifado do

TRE-AL,   para   posterior   verificação   da   conformidade   do   material   com

as  especificações constantes  do pedido,  para  os  materiais  respectivos  ao 1º

Turno das Eleições 2020.  Quanto aos materiais  respectivos ao 2º  Turno das

Eleições 2020, estes serão recebidos em até 1 (um) dia útil.

4.4.2. Definitivamente, em até 3  dias  úteis, após verificação  de qualidade e

quantidade dos materiais e consequente aceitação pela Unidade Fiscalizadora

do  Contrato,  com  o  auxílio  das  unidades  executoras (Coordenadoria  de

Logística  da  Secretaria   de  Tecnologia  da  Informação  e  Comissão  de

Planejamento das Eleições 2020). Para os materiais respectivos ao 2º Turno das

Eleições,  o  material  será  recebido  definitivamente  em 1 (um)  dia  útil  após o

recebimento.

4.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados.

4.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência,

ao exame qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar,

corrigir, substituir, sanar  os  vícios, defeitos  ou  as incorreções porventura

detectadas, no todo ou em parte.

5. SANÇÕES

5.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar  

documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto,  

não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  no  fornecimento  do  material, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedida de licitar e de contratar com a União, e será descredenciada no 

SICAF, ou nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o 

inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até
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5  (cinco)  anos,  sem  prejuízo  das  multas  previstas  no  Edital  e  das  demais

cominações legais.

5.2.  No  caso  de  inexecução  total  ou  parcial  das  obrigações  assumidas, 

garantida a prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes  

sanções:

5.2.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado

das   faltas   ensejadoras   desta   sanção,   aplicar   outras   mais   severas.   A

advertência será processada mediante notificação à Contratada, estabelecendo

prazo para cumprimento das obrigações assumidas;

5.2.2. Multa:

5.2.2.1. Multa de mora - nos percentuais abaixo, cobrada por dia de  atraso,

cumulativamente,   após   decorrido   o   prazo   de   entrega   fixado   no

instrumento convocatório; que será calculada sobre o valor empenhado, até o

limite máximo de 15 (quinze) dias:

5.2.2.1.1) 0,5% por dia de atraso, do 1.º ao 5º dia;

5.2.2.1.2) 1,0% por dia de atraso, do 6º ao 10º dia;

5.2.2.1.3) 1,5% por dia de atraso, do 11º ao 15º dia.

5.2.2.2. Multa por inexecução contratual:

5.2.2.2.1. Inexecução parcial - multa no percentual de 20%, que será calculada

sobre  o valor empenhado, por inadimplência de qualquer item contratado ou

pelo atraso  superior  a 15  dias  e  inferior  a 20  dias,  podendo,  a  critério  da

Administração, não mais ser aceito o material;

5.2.2.2.2. Inexecução total  - multa no percentual de 30%, que será calculada

sobre o valor  empenhado,  cobrada  pelo  atraso  superior  a 20  dias,  desde

que  a administração não mais aceite o material;
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5.2.2.3.  Para  a  entrega do material  respectivo  ao 2º  Turno das Eleições,

devido ao exíguo período de tempo, não será permitido atraso na entrega, e

qualquer atraso que prejudique a distribuição do material às Zonas Eleitorais,

e consequentemente o decorrer do processo eletivo do 2º Turno das Eleições

2020, será interpretado como inexecução do contrato.

5.3. As multas serão descontadas pelo CONTRATANTE dos  pagamentos

devidos à CONTRATADA e poderão ser  aplicadas cumulativamente entre si,

bem como com  as demais sanções previstas neste tópico, podendo ser,

inclusive, cobradas judicialmente.

5.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a

empresa licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil,

decorrentes das infrações cometidas.

5.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos

serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

5.6.  Da  sanção  aplicada  caberá  recurso,  no  prazo  de 5  dias  úteis  da

notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção.

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1.  Tendo em conta o disposto  no inciso III,  do art.  5º  da I.N.  nº  01/2010,

exigimos que os materiais constantes no rol  deste Termo de  Referência

sejam,  preferencialmente,  acondicionados  em  embalagem  individualmente

adequada  a  cada  modelo  solicitado,  que  não  tenham  peso  ou  volume

excessivo,  facilitando  sua  carga  e  descarga  e  de  forma  a  garantir  sua

integridade  durante  o  transporte  e  o  armazenamento,  e que  seja  feita  de

materiais recicláveis, no todo ou em parte. 

Maceió - AL, 20 de julho de 2020.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Mônica Maciel Braga de Souza                           Luciana Wander de Oliveira Melo

   Escola Judiciária Eleitoral                                         Seção de Almoxarifado
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 107, DE 2 DE JULHO DE 2020

 Adia, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais de outubro de
2020 e os prazos eleitorais respectivos

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo
turno, onde houver, observado o disposto no § 4º deste artigo.

§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata ocaputdeste artigo, as seguintes datas:

I - a partir de 11 de agosto, para a vedação às emissoras para transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, conforme previsto no § 1º do art. 45
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

II - entre 31 de agosto e 16 de setembro, para a realização das convenções para escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações, a que se
refere o caput do art. 8º da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

III - até 26 de setembro, para que os partidos e coligações solicitem à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos, conforme disposto no caput do art. 11 da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, e no caput do art. 93 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965;

IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet, conforme disposto nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
1997, e no caput do art. 240 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965;

V - a partir de 26 de setembro, para que a Justiça Eleitoral convoque os partidos e a representação das emissoras de rádio e de televisão para elaborarem plano de
mídia, conforme disposto no art. 52 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

VI - 27 de outubro, para que os partidos políticos, as coligações e os candidatos, obrigatoriamente, divulguem o relatório que discrimina as transferências do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados, conforme
disposto no inciso II do § 4º do art. 28 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

VII - até 15 de dezembro, para o encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos,
relativamente ao primeiro e, onde houver, ao segundo turno das eleições, conforme disposto nos incisos III e IV do caput do art. 29 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
1997.

§ 2º Os demais prazos fixados na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e na Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, que não tenham transcorrido na data da
publicação desta Emenda Constitucional e tenham como referência a data do pleito serão computados considerando-se a nova data das eleições de 2020.
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§ 3º Nas eleições de que trata este artigo serão observadas as seguintes disposições:

I - o prazo previsto no § 1º do art. 30 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, não será aplicado, e a decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos deverá
ser publicada até o dia 12 de fevereiro de 2021;

II - o prazo para a propositura da representação de que trata o art. 30-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, será até o dia 1º de março de 2021;

III - os partidos políticos ficarão autorizados a realizar, por meio virtual, independentemente de qualquer disposição estatutária, convenções ou reuniões para a escolha
de candidatos e a formalização de coligações, bem como para a definição dos critérios de distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, de
que trata o art. 16-C da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

IV - os prazos para desincompatibilização que, na data da publicação desta Emenda Constitucional, estiverem:

a) a vencer: serão computados considerando-se a nova data de realização das eleições de 2020;

b) vencidos: serão considerados preclusos, vedada a sua reabertura;

V - a diplomação dos candidatos eleitos ocorrerá em todo o País até o dia 18 de dezembro, salvo a situação prevista no § 4º deste artigo;

VI - os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio
parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional;

VII - em relação à conduta vedada prevista no inciso VII do caputdo art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, os gastos liquidados com publicidade
institucional realizada até 15 de agosto de 2020 não poderão exceder a média dos gastos dos 2 (dois) primeiros quadrimestres dos 3 (três) últimos anos que antecedem ao
pleito, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

VIII - no segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a publicidade institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos municipais e de suas respectivas
entidades da administração indireta destinados ao enfrentamento à pandemia da Covid-19 e à orientação da população quanto a serviços públicos e a outros temas afetados
pela pandemia, resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.

§ 4º No caso de as condições sanitárias de um Estado ou Município não permitirem a realização das eleições nas datas previstas nocaputdeste artigo, o Congresso
Nacional, por provocação do Tribunal Superior Eleitoral, instruída com manifestação da autoridade sanitária nacional, e após parecer da Comissão Mista de que trata o art. 2º
do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, poderá editar decreto legislativo a fim de designar novas datas para a realização do pleito, observada como data-limite
o dia 27 de dezembro de 2020, e caberá ao Tribunal Superior Eleitoral dispor sobre as medidas necessárias à conclusão do processo eleitoral.

§ 5º O Tribunal Superior Eleitoral fica autorizado a promover ajustes nas normas referentes a:

I - prazos para fiscalização e acompanhamento dos programas de computador utilizados nas urnas eletrônicas para os processos de votação, apuração e totalização,
bem como de todas as fases do processo de votação, apuração das eleições e processamento eletrônico da totalização dos resultados, para adequá-los ao novo calendário
eleitoral;

II - recepção de votos, justificativas, auditoria e fiscalização no dia da eleição, inclusive no tocante ao horário de funcionamento das seções eleitorais e à distribuição
dos eleitores no período, de forma a propiciar a melhor segurança sanitária possível a todos os participantes do processo eleitoral.

Art. 2º Não se aplica o art. 16 da Constituição Federal ao disposto nesta Emenda Constitucional.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, em 2 de julho de 2020

Mesa da Câmara dos Deputados  Mesa do Senado Federal
   
Deputado RODRIGO MAIA

Presidente
 

Senador DAVI ALCOLUMBRE

Presidente
   
Deputado MARCOS PEREIRA

1º Vice-Presidente
 

Senador ANTONIO ANASTASIA

1º Vice-Presidente
   
Deputado LUCIANO BIVAR

2º Vice-Presidente
 

Senador LASIER MARTINS

2º Vice-Presidente
   
Deputada SORAYA SANTOS

1ª Secretária
 

Senador SÉRGIO PETECÃO

1º Secretário
   
Deputado MÁRIO HERINGER

2º Secretário
 

Senador EDUARDO GOMES
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200 

  
MMEERRCCAADDOO  LLOOCCAALL 

  
MMiinnuuttaa 

  
PROCESSO Nº 0001765-04.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
objetivando a contratação de serviços de impressão e confecção de material gráfico para 
as Eleições de 2020, tudo de acordo com requisição promovida pela Comissão de Eleições 
desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de 
impressão e confecção de material gráfico para as eleições de 2020, conforme 
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 

1.2.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DO MODELO E MATERIAL FINAL  
 
2.1. A Contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 02 (dois) dias 
úteis, após envio da arte pela gestora, um modelo impresso de cada item (amostra), que 
será submetido à Unidade Fiscalizadora para análise e aprovação. Após ser notificada da 
aprovação, a Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias para confecção e entrega dos itens 
constantes do Termo de Referência (Anexo I), destinados ao 1º Turno de Votação. Para o 
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2º Turno das Eleições o prazo será de 4 (quatro) dias para a confecção e entrega dos 
materiais. O prazo para entrega final das listas de candidatos e do cartaz com o texto do 
artigo 39-A da Lei n.º 9.504/97 não poderá exceder ao dia 15/10/2020, sob pena de não 
ser aceito pela administração deste tribunal, caso venha a prejudicar o cronograma de 
distribuição do material aos cartórios eleitorais. 

 

2.2. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, apenas para 

a Capital (Maceió), somente serão confeccionados mediante autorização da Unidade 

Fiscalizadora, a ser providenciada no dia útil imediato à realização do 1º Turno, 

observando-se que o prazo máximo de entrega final, impreterivelmente, até o dia 20 de 

novembro de 2020. 

 

2.3. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues 

rigorosamente em acordo com as especificações do Termo de Referência (Anexo I), 

devendo os interessados em participar do certame licitatório declarar que estão 

plenamente cientes dos modelos e condições aqui expressos, inclusive no que respeita à 

forma de empacotamento dos itens licitados, utilizando-se para isso do modelo constante 

no Anexo III. 

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

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 
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5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

declarações:  

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

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

prosseguimento no certame; 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

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

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 
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3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

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

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 
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4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
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5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada item ofertado; 

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

especificações constantes no Anexo I e I-A;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

 

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

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
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7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item. 
 

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
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seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019.  

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

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 
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Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

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

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

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

aceitação da proposta. 

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

 

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

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

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

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

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 
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9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
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c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

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

com o objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 
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no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

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

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0734035)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 204



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

16 

 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 
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11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
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14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
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16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

 
17.2.  No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, 
garantida a prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções: :  

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 

podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 

ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas. A advertência será 

processada mediante notificação à Contratada, estabelecendo prazo para 

cumprimento das obrigações assumidas; 

 

b) Multa: 

 

b.1) Multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso, 

cumulativamente, após decorrido o prazo de entrega fixado no instrumento 

convocatório; que será calculada sobre o valor empenhado, até o limite 

máximo de 15 (quinze) dias: 

 

b.1.1) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 1° ao 5º dia; 

b.1.2) 1,0% (um por cento) por dia de atraso, do 6º ao 10º dia; 

b.1.3) 1,5% (um vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 11º ao 15º dia. 

 

b.2) Multa por inexecução contratual: 
 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0734035)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 208



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

20 

 

b.2.1) Inexecução parcial – multa no percentual de 20% (vinte por cento), que 

será calculada sobre o valor empenhado, por inadimplência de qualquer item 

contratado ou pelo atraso superior a 15 dias e inferior a 20 dias, podendo, a 

critério da Administração, não mais ser aceito o material; 

 

b.2.2) Inexecução total – multa no percentual de 30% (trinta por cento), que 

será calculada sobre o valor empenhado, cobrada pelo atraso superior a 20 

dias, desde que a administração não mais aceite o material. 

17.5. Para a entrega do material respectivo ao 2º Turno das Eleições, devido ao 
exíguo período de tempo, não será permitido atraso na entrega, e qualquer atraso que 
prejudique a distribuição do material às Zonas Eleitorais, e consequentemente o 
decorrer do processo eletivo do 2º Turno das Eleições 2020, será interpretado como 
inexecução do contrato. 

 

 

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

 
17.7. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa 
licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil, decorrentes das 
infrações cometidas. 
 
17.8. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos 
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 
 
17.9.          A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
17.10.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
17.11.       Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o atesto da nota fiscal respectiva, a qual deverá 
ser entregue acompanhado das certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, 
somente após a conclusão dos serviços. 
 
18.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
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18.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

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

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 
(Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Promover, por intermédio do Gestor designado e da Seção de 

Almoxarifado, o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, 

sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as 

falhas detectadas e comunicando à empresa as ocorrências de qualquer fato 

que, a seu critério, exijam medidas por parte daquela; 

 
b) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo 
estabelecidos; 
 
c) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 
solicitados pela licitante vencedora; 
 
d) Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da licitante 
vencedora, os quais deverão estar devidamente credenciados, para retirada e 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0734035)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 211



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

23 

 

entrega de modelos e produtos; 
 
e) Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, 
qualquer material entregue equivocadamente ou em desacordo com as 
especificações mínimas exigidas neste ato convocatório; 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com 

todas as condições, modelos e prazos estipulados; 

 

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem 

prévia e expressa anuência do Contratante; 

 

c) Substituir, em 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, 

todo e qualquer material que apresentar defeito ou estiver fora das 

especificações constantes do Termo de Referência; 

 

d) Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 

o material que, em virtude de sua rejeição, tiver sido substituído, sob pena de 

descarte ou de aproveitamento por parte da Administração; 

 

e) Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da contratação. 

 

f) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o 

compromisso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação;  

 

g) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-

AL, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja 

fiscalização ou o acompanhamento do TRE-AL; 

 

h) Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis que 

anteceder o prazo da entrega do material, os motivos que impossibilitem o 

seu cumprimento. 

 
22- DO RECEBIMENTO 

 
22.1. Os materiais confeccionados deverão ser entregues, no horário de 
expediente do Órgão, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado 
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Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas: Avenida Menino Marcelo, 7.200,  
Antares, Maceió – AL CEP 57083-410 Tel.: 82-3328-1947. Horário: de segunda a sexta, das 
8h. às 18h.  
 
22.2. Para o primeiro turno, o prazo de entrega será de 05 (cinco) dias, 
contados da data de autorização da Unidade Fiscalizadora, para a impressão definitiva. 
Após este prazo, o fornecedor ficará sujeito a sanções por mora ou inadimplemento parcial 
ou total do contrato, conforme disposto no instrumento convocatório. Para o 2º turno, a 
autorização da Unidade Fiscalizadora deverá ser providenciada no dia útil imediato à 
realização do 1º Turno, observando-se que o prazo máximo de entrega final, 
impreterivelmente, até o dia 20 de novembro de 2020. 
 
22.3. Por ocasião da entrega, os materiais serão conferidos e, se 
verificadas irregularidades, serão devolvidos à empresa contratada, que terá o prazo 
máximo de 5 (cinco) dias para substituí-los, circunstância que não interromperá o prazo de 
execução contratual. 
 
22.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma: 

 

a) Provisoriamente, em até 2 dias úteis, pela Seção de Almoxarifado do TRE-

AL, para posterior verificação da conformidade do material com as 

especificações constantes do pedido, para os materiais respectivos ao 1º 

Turno das Eleições 2020. Quanto aos materiais respectivos ao 2º Turno das 

Eleições 2020, estes serão recebidos em até 1 (um) dia útil.   

 

b) Definitivamente, em até 3 dias úteis, após verificação de qualidade e 

quantidade dos materiais e consequente aceitação pela Unidade Fiscalizadora 

do Contrato, com o auxílio das unidades executoras (Coordenadoria de 

Logística da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comissão de 

Planejamento das Eleições 2020). Para os materiais respectivos ao 2º Turno 

das Eleições, o material será recebido definitivamente em 1 (um) dia útil após 

o recebimento.  

 

22.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados, 

e distribuídos nas quantidades previstas no Anexo I-A. 

 

22.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à 

conferência, ao exame qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a 

reparar, corrigir, substituir, no todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as 

incorreções porventura detectados, no todo ou em parte. 

 
23 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
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23.1.  Tendo em conta o disposto no inciso III, do art. 5º da I.N. nº 01/2010, que 
dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação 
de serviços ou obras, informo que os materiais constantes no rol deste Termo de 
Referência sejam, 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. 

 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

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

contratação. 

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

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

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

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

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

 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações dos Itens e Preços Máximos; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Declaração de Ciência de Modelos e Condições. 
 

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

Maceió/AL, XX de XXXX  de 2020. 
 
 

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

 
1. Objeto 
SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de serviços de impressão e confecção de 
material gráfico para as Eleições de 2020.  
 
2. Quantidade 
De acordo com o Detalhamento dos Serviços, em anexo.  
 
3. Especificação do Objeto 
De acordo com o Detalhamento dos Serviços, em anexo.  
 
4. Valor Estimado da Aquisição (Pesquisa a cargo da COMAP) 
Valor Unitário:                             Valor Global:  
 
5. Justificativa 
 
1- Atender às demandas de material gráfico necessário à preparação e realização das 
eleições de 2020.  
 
2- A restrição competitiva ao mercado local, tem como objetivo minimizar o grande 
risco de não recebimento do objeto do certame em tempo hábil, uma vez que após o 
recebimento do material, teremos que distribuí-lo às zonas eleitorais do Estado, 
podendo um atraso de apenas uns poucos dias vir a causar sérios transtornos 
operacionais, inclusive a impossibilidade de cumprimento do cronograma de 
distribuição, que espera-se seja realizado por este Tribunal, a fim de se evitar maior 
custo financeiro aos cofres públicos. 
 
6. Prazos de Entrega 
De acordo com Detalhamento dos Serviços, em anexo.  
 
7. Adjudicação 
As propostas serão julgadas com base no critério do MENOR PREÇO POR ITEM.  
 
8. Classificação Orçamentária Natureza da Despesa: 339039 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
9. Local de Entrega 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas: Avenida Menino Marcelo, 7.200, 
Galpões B, C e D, Antares, Maceió/AL. CEP 57083-410. Tel.: 82-3328-1947. Horário: de 
segunda a sexta, das 8h. às 18h.  
 
10. Unidades Fiscalizadoras Escola Judiciária Eleitoral e Seção de Almoxarifado. 
 
Maceió – AL, 20 de julho de 2020.  
 
Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:  
 
Mônica Maciel Braga de Souza  
Escola Judiciária Eleitoral  
 
Luciana Wander de Oliveira Melo  
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Seção de Almoxarifado  
Detalhamento dos Serviços para Aquisição de Material Gráfico – Eleições 2020  
 
1. MODO DE EXECUÇÃO 
 
1.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá providenciar, no prazo máximo 
de 2 dias úteis, que será contado a partir do envio dos modelos à Contratada pela 
respectiva Unidade Fiscalizadora, um modelo impresso de cada item, que será 
submetido às gestoras para análise e aprovação. Após ser notificada da aprovação, a 
Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias para confecção e entrega dos itens constantes 
deste Termo de Referência, destinados ao 1º Turno de Votação. O prazo para entrega 
final das listas de candidatos e do cartaz com o texto do artigo 39-A da Lei n.º 9.504/97 
não poderá exceder ao dia 15/10/2020, sob pena de prejudicar o cronograma de 
distribuição do material aos cartórios eleitorais. 
 
1.2. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, somente serão 
confeccionados mediante autorização da Unidade Fiscalizadora, a ser providenciada no 
dia útil imediato à realização do 1º Turno, observando-se o prazo de entrega final até o 
dia 20 de novembro de 2020. 
 
1.3. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues rigorosamente em acordo 
com as especificações deste Termo de Referência, devendo os interessados em 
participar do certame licitatório declarar que estão plenamente cientes dos modelos e 
condições aqui expressos, inclusive no que respeita à forma de empacotamento dos 
itens licitados. 
 
1.4. O prazo para a Unidade Fiscalizadora aferir a compatibilidade prévia do material 
com as especificações deste Termo de Referência será de 2 (dois) dias úteis após o 
recebimento do modelo impresso para aprovação, quanto aos materiais respectivos ao 
1º Turno das Eleições 2020. No tocante aos materiais respectivos ao 2º Turno das 
Eleições 2020, o prazo de aferição será de 1 (um) dia útil após o recebimento do modelo 
impresso.  
 
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
2.1. Executar o objeto do contrato rigorosamente de conformidade com todas as 
condições, modelos e prazos estipulados; 
 
2.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem prévia e 
expressa anuência do Contratante; PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DE ALAGOAS 
 
2.3. Substituir, em 2 dias úteis, a contar do recebimento da notificação, todo e qualquer 
material que apresentar defeito ou estiver fora das especificações constantes deste 
Termo. 
 
2.4. Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 dias corridos, o material que, 
em virtude de sua rejeição, tiver sido substituído, sob pena de descarte ou de 
aproveitamento por parte da Administração; 
 
2.5. Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
contratação. 
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2.6. Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compromisso 
assumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
2.7. Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-AL, ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o 
acompanhamento do TRE-AL; 
 
2.8. Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 4 dias úteis que anteceder o prazo da 
entrega do material, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento. 
 
3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
3.1. Promover, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, o 
acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, sob os aspectos 
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando à empresa as ocorrências de qualquer fato que, a seu critério, exijam 
medidas por parte daquela; 
 
3.2. Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos; 
 
3.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 
solicitados pela licitante vencedora; 
 
3.4. Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da licitante vencedora, 
os quais deverão estar devidamente credenciados e paramentados com EPI’s, segundo 
as normas locais, para retirada e entrega de modelos e produtos;  
 
3.5. Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, qualquer 
material entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas 
exigidas neste ato convocatório. 
 
4. ENTREGA E RECEBIMENTO 
 
4.1. Os produtos deverão ser entregues, no horário de expediente do Órgão, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Menino 
Marcelo, 7.200D, Antares, Maceió – AL, CEP 57083-410. 
 
4.2. O prazo de entrega será de 5 dias, contados da data de autorização da Unidade 
Fiscalizadora para impressão definitiva. Após este prazo, o fornecedor ficará sujeito a 
sanções por mora ou inadimplemento parcial ou total do contrato, conforme disposto no 
instrumento convocatório. 
 
4.3. Por ocasião da entrega, os materiais serão conferidos e, se verificadas 
irregularidades, serão devolvidos à empresa contratada, que terá o prazo máximo de 2 
dias úteis para substituí-los, circunstância que não interromperá o prazo de execução 
contratual. 
 
4.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma: 
 

4.4.1. Provisoriamente, em até 2 dias úteis, pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 
para posterior verificação da conformidade do material com as especificações 
constantes do pedido. 
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4.4.2. Definitivamente, em até 3 dias úteis, após verificação de qualidade e 
quantidade dos materiais e consequente aceitação pela Unidade Fiscalizadora do 
Contrato, com o auxílio das unidades executoras (Coordenadoria de Logística da 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comissão de Planejamento das Eleições 
2020). Para os materiais respectivos ao 2º Turno das Eleições, o material será 
recebido definitivamente em 1 (um) dia útil após o recebimento.  

 
4.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados. 
 
4.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, ao exame 
qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar, corrigir, substituir, 
no todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções porventura detectados, 
no todo ou em parte. 
 
5. SANÇÕES 
 
5.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar no fornecimento do material, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com 
a União, e será descredenciada no SICAF, ou nos Sistemas de Cadastramento de 
Fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das 
demais cominações legais. 

 
5.2. No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a 
prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções: 

 
5.2.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas. A advertência será 
processada mediante notificação à Contratada, estabelecendo prazo para 
cumprimento das obrigações assumidas; 

 
5.2.2. Multa: 

 
5.2.2.1. Multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso, 
cumulativamente, após decorrido o prazo de entrega fixado no instrumento 
convocatório; que será calculada sobre o valor empenhado, até o limite máximo de 
15 (quinze) dias: 

 
5.2.2.1.1.) 0,5% por dia de atraso, do 1.º ao 5º dia;  

 
5.2.2.1.2.) 1,0% por dia de atraso, do 6º ao 10º dia;  

 
5.2.2.1.3.) 1,5% por dia de atraso, do 11º ao 15º dia.  

 
5.2.2.2.) Multa por inexecução contratual:  

 
5.2.2.2.1.) Inexecução parcial – multa no percentual de 20%, que será calculada 
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sobre o valor empenhado, por inadimplência de qualquer item contratado ou pelo 
atraso superior a 15 dias e inferior a 20 dias, podendo, a critério da 
Administração, não mais ser aceito o material;  
5.2.2.2.2) Inexecução total – multa no percentual de 30%, que será calculada 
sobre o valor empenhado, cobrada pelo atraso superior a 20 dias, desde que a 
administração não mais aceite o material;  

 
5.2.2.3.) Para a entrega do material respectivo ao 2º Turno das Eleições, devido 
ao exíguo período de tempo, não será permitido atraso na entrega, e qualquer 
atraso que prejudique a distribuição do material às Zonas Eleitorais, e 
consequentemente o decorrer do processo eletivo do 2º Turno das Eleições 2020, 
será interpretado como inexecução do contrato  

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

 
5.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa 
licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil, decorrentes das 
infrações cometidas. 

 
5.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos 
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

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

 
6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
6.1. Tendo em conta o disposto no inciso III, do art. 5º da I.N. nº 01/2010, exigimos 
que os materiais constantes no rol deste Termo de Referência sejam, 
preferencialmente, acondicionados em embalagem individualmente adequada a cada 
modelo solicitado, que não tenham peso ou volume excessivo, facilitando sua carga e 
descarga e de forma a garantir sua integridade durante o transporte e o 
armazenamento, e que seja feita de materiais recicláveis, no todo ou em parte. 

 
Maceió - AL, 20 de julho de 2020.  

 
Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:  

 
Mônica Maciel Braga de Souza  
Escola Judiciária Eleitoral  

 
Luciana Wander de Oliveira Melo 
Seção de Almoxarifado 
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    ANEXO I-A 
 

Especificações dos Itens e Preços Máximos 
 

 
 

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

BASE DE CÁLCULO 

 

UNID. 
Quantidade  Preço Máximo 

Unitário 

Preço Máximo 
Unitário 

1 Lista com nome e número dos 

candidatos, para cada Seção 

Eleitoral, em papel formato A2 

(420x594mm), branco, de 75 g/m², 

com impressão na frente, em preto 

e em tipo uniforme de letras e 

números. 1. As listas serão 

confeccionadas com listagens 

particularizadas município a 

município, 102 ao todo, de acordo 

com o registro de candidaturas 

pertinente. 2. Será um arquivo 

para cada município, porém, 

utilizando-se a mesma letra e 

fontes para todos os municípios, 

mudando-se apenas os números 

de candidatos e partidos e a 

quantidade deles em cada lista.  

1 folha A2 

(420x594mm) por 

seção eleitoral, em 

todo o Estado, com 

acréscimo contingente 

de 10%  

Folha 11.310 1,87 21.149,70 
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2 Lista com nome e número dos 

candidatos, para cada Seção 

Eleitoral, em papel formato A3 

(297x420mm), branco, de 75 

g/m², com impressão na frente, 

em preto e em tipo uniforme de 

letras e números. 1. As listas serão 

confeccionadas com listagens 

particularizadas município a 

município, 102 ao todo, de acordo 

com o registro de candidaturas 

pertinente. 2. Será um arquivo 

para cada município, porém, 

utilizando-se a mesma letra e 

fontes para todos os municípios, 

mudando-se apenas os números 

de candidatos e partidos e a 

quantidade deles em cada lista.  

1 folha A3 

(297x420mm) por 

seção eleitoral, em 

todo o Estado, com 

acréscimo contingente 

de 10%.  

Folha 1.450 1,53 2.218,50 

3 Lista com nome e número de 

candidato para cada Seção 

Eleitoral, em papel formato A4 

(210x297mm), branco, de 75 

g/m², com impressão na frente, 

em preto e em tipo uniforme de 

letras e números. 

 

OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a 

1 folha A4 

(210x297mm) por 

seção eleitoral, apenas 

para a Capital, com 

acréscimo contingente 

de 10%.  

Folha 1.716 0,81 1.389,96 
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Prefeito após definição no primeiro 

turno.  

(2º Turno, se houver) 

4 Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), 

tamanho A3; formato 29,7 x 42 

cm.; Cores: 4/0; Papel couché 

fosco 115 g/m²; impressão offset, 

acondicionados em pacotes de 50 

unidades cada. Modelo a ser 

fornecido.  

1 por Seção Eleitoral, 

com acréscimo 

contingente de 

aproximadamente 

10%, considerando a 

divisão em pacotes de 

50 unidades.  

Unid. 6.490 0,57 3.699,30 

5 Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), 

tamanho A3; formato 29,7 x 42 

cm.; Cores: 4/0; Papel couché 

fosco 115 g/m²; impressão offset, 

acondicionados em pacotes de 50 

unidades cada. Modelo a ser 

fornecido.  

(2º Turno, se houver) 

1 por Seção Eleitoral, 

com acréscimo 

contingente de 

aproximadamente 

10%, considerando a 

divisão em pacotes de 

50 unidades.  

Unid. 1.716 0,83 1.424,28 
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   ANEXO II 

                                                                        PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 
 
 
 
 

 , CNPJ/MF nº  , sediada na                        Fone: ___        , endereço eletrônico:                 , 
declara, sob as penas da lei, que tomou ciência dos modelos e condições para cumprimento das 
obrigações previstos no Pregão nº XX/2020 e seus anexos. 

 

    
Maceió, ____ de _____ de 2020. 

 

_________________________ 

Representante 

 

CPF nº ____________ e RG nº _____________ 
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INFORMAÇÃO Nº 4901 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhora Secretária substituta,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de serviços
de impressão e confecção de material gráfico para as Eleições de 2020.

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, de acordo com o Despacho
SEIC (0725145).

Foram complementadas no edital as disposições relativas ao pagamento.

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

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal. O Decreto nº
10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a orientação do
TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da proposta,  ele
deve ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou posicionamento
do TCU sobre o tema após a edição do  referido Decreto, esta Seção divulgou os
valores estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa Senhoria.

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

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 21/07/2020, às 13:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 21/07/2020, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2020.
À Assessoria Jurídica da Diretoria Geral.
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 0734035.

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 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 ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 21/07/2020, às 20:54, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0734085 e o código CRC 99CFFE57.
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PROCESSO : 0001765-04.2020.6.02.8000
INTERESSADO : CPPE

ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL
GRÁFICO.

 

Parecer nº 1342 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

Trata-se de análise da minuta de edital de licitação
(0734035) na modalidade pregão, na forma eletrônica, visando
à contratação de serviços de impressão e confecção de
material gráfico para as eleições de 2020, tudo de acordo
com a justificativa constante no termo de
referência (0733848), aprovado pela Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições.

 
2. DO PROCEDIMENTO

 

Com vista dos autos, a SEIC (0725145)
estimou  para a contratação o valor golobal de R$ 29.881,74
(vinte nove mil oitocentos e ointenta e um reais e setenta e
quatro centavos), conforme planilha estimativa (0725144).

Sugeriu, então, aquela unidade, que a licitação
fosse realizada na modalidade pregão, na forma  eletrônica,
com fundamento na Lei 10.520/2002, com exclusividade
para microempresas e empresas de pequeno porte na
competição.

Foi juntado pela COFIN a reserva de crédito no 
evento 0726073.

No evento  0734035, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0734038), especialmente no que se refere à
divulgação dos preços orçados pela administração, ancorado
no entendimento do TCU.

A SAD ratificou as inclusões que a SLC fez no
Termo de Referência, como se vê do documento 0734085.

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 a contratação de serviços de impressão e
confecção de material gráfico para as eleições de 2020, com
exclusividade para microempresas e empresas de pequeno
porte.

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

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
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com alterações.
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da

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

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

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

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

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

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

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

ItemQuestionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?

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

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações?  

 

0664376

TERMO DE REFERÊNCIA

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

0733848

 

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

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

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

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

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

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

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

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

N/A  

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

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

N/A  

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

N/A  

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

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

N/A  

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

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

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

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

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

N/A  

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

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? SIM Item 6.

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

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0725145

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

SIM
 

 

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços
encontrados? SIM

0725144

 

 

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

SIM  

MINUTA DO EDITAL

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

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

NÃO 0734035

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

N/A  

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

N/A  

31

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

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

N/A  

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

NÃO  

Competitividade

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

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

N/A  

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

N/A  

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

SIM  

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

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

SIM  

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

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

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

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

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

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

SIM 0734035

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

SIM  

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

SIM  

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

SIM  

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

SIM  

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

NÃO  

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

SIM  

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

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

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

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

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

54

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

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

SIM  

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

N/A  

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

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

57

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

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

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?

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

 Próxima
fase

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

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

 Próxima
fase

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

SIM
 

0726073

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

N/A  

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

N/A  

 

 

 5. CONCLUSÃO 

 

Sem embargo, há que se colher a aprovação da
CPPE ao termo de referência modificado, em face dos novos
prazos da EC 107/2020, que alterou as datas das eleições.

Ass im, com a ressalva acima, esta Assessoria
Jurídica, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei nº
8.666/93, aprova a minuta do edital de licitação (0734035) na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando à contratação de
serviços de impressão e confecção de material gráfico para as
eleições de 2020.

 

À consideração superior.
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Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 22/07/2020, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 22/07/2020, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0734738 e o código CRC FEAE164D.

0001765-04.2020.6.02.8000 0734738v7
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DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2020.
À CCPE, para aprovação do termo de referência,

como recomendado pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-
Geral no Parecer 1342 (0734738).

 
Após, retornem-se os autos, para continuidade do

feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/07/2020, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0735147 e o código CRC F8370496.

0001765-04.2020.6.02.8000 0735147v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MERCADO LOCALMERCADO LOCAL

MinutaMinuta

PROCESSO Nº 0001765-04.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

                   Horário de Abertura: 14 horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação  na  modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO,  do tipo  MENOR  PREÇO  POR  ITEM,
objetivando a contratação de serviços de impressão e confecção de material gráfico para
as Eleições de 2020, tudo de acordo com requisição promovida pela Comissão de Eleições
desta Corte.

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

1- DO OBJETO 

1.1. O  presente  Pregão  tem  por  objeto  a  contratação  de  serviços  de
impressão  e  confecção  de  material  gráfico  para  as  eleições  de  2020,  conforme
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos. 

1.2.

2 – DO PRAZO DE ENTREGA DO MODELO E MATERIAL FINAL 

2.1. A Contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis, após envio da arte pela gestora, um modelo impresso de cada item (amostra), que
será submetido à Unidade Fiscalizadora para análise e aprovação. Após ser notificada da
aprovação, a Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias para confecção e entrega dos itens
constantes do Termo de Referência (Anexo I), destinados ao 1º Turno de Votação. Para o
2º Turno das Eleições o prazo será de 4 (quatro) dias para a confecção e entrega dos

1
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materiais. O prazo para entrega final das listas de candidatos e do cartaz com o texto do
artigo 39-A da Lei n.º 9.504/97 não poderá exceder ao dia 15/10/2020, sob pena de não
ser aceito pela administração deste tribunal, caso venha a prejudicar o cronograma de
distribuição do material aos cartórios eleitorais.

2.2. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, apenas para
a Capital (Maceió), somente serão confeccionados mediante autorização da Unidade Fis-
calizadora, a ser providenciada no dia útil imediato à realização do 1º Turno, observando-
se que o prazo máximo de entrega final, impreterivelmente, até o dia 20 de novembro de
2020.

2.3. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues rigorosa-
mente em acordo com as especificações do Termo de Referência (Anexo I), devendo os
interessados em participar do certame licitatório declarar que estão plenamente cientes
dos modelos e condições aqui expressos, inclusive no que respeita à forma de empacota-
mento dos itens licitados, utilizando-se para isso do modelo constante no Anexo III.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

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

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o micro-
empreendedor individual  -  MEI,  nos limites previstos da Lei  Complementar nº 123, de
2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

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

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,
de 1993;
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5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em pro-
cesso de dissolução ou liquidação;

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento 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 reda-
ção dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declara-
ções: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas
e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalu-
bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-
dição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cum-
primento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilida-
de previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991.
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3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará
o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Gover-
no Federal, no sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilida-
de do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventu-
ais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informa-
ção, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1.  A  não  observância  do  disposto  no  subitem  anterior  poderá  ensejar
desclassificação no momento da habilitação

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Gover-
no Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certifica-
do digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Bra-
sil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilida-
de do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
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inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventu-
ais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informa-
ção, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação

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

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, conco-
mitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a des-
crição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa do-
cumentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigi-
dos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e tra-
balhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico du-
rante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedi-
mentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

5
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5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos ob-
jetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, pre-
valecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sis-
tema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total de cada item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especi-
ficações constantes no Anexo I e I-A; 

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que inci-
dam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas nor-
mas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações pú-
blicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da Uni-
ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agen-
tes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6
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7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edi-
tal, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas
no Termo de Referência. 

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiti-
vo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,  sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item.

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

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances. 

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de dis-
puta “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minu-
tos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determi-
nado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
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7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais li-
citantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerra-
mento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-
mitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fe-
chado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
rência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia;

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

7.15. Não serão aceitos  dois  ou mais  lances  de mesmo valor,  prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competiti-
va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances. 

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos. 

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

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não se-
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guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

7.23. Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas. 

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá en-
caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema,  podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documen-
tos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados. 

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e jul-
gamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta clas-
sificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normati-
va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassi-
ficação. 
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8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

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

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referi-
rem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4. Qualquer  interessado poderá requerer  que se realizem diligências  para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a reali-
zação de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro ho-
ras de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.6. O  Pregoeiro  poderá  convocar  o  licitante para  enviar  documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) ho-
ras, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio ele-
trônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceita-
ção da proposta.

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

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examina-
rá a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à sub-
sequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme
disposto no item 7.24.

8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventu-
al descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consul-
ta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.
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9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-
tado, por falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventu-
al ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequen-
te.

9.5. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habili-
tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normati-
va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à
data prevista para recebimento das propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-
mentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita
pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme
art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares,  necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já
apresentados, o  licitante  será  convocado  a  encaminhá-los,  em  formato  digital,  via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

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

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emiti-
dos somente em nome da matriz.
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9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilita-
ção:

9.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-
cumento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: de-
creto de autorização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresen-
tação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negati-
va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do lici-
tante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fa-
zenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a do-
cumentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do con-
trato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regulari-
zação previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscri-
ção nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresen-
tação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último
exercício.

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6.  Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, compro-
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var a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, median-
te apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documen-
tos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação,
seja  por  não  apresentar  quaisquer  dos documentos exigidos,  ou  apre-
sentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es)
cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos re-
manescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante ven-
cedor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição de cada item ofertado;

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado.
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10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uni-
tário  em algarismos e o  valor  global  em algarismos e  por  extenso (art.  5º  da Lei  nº
8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa,  limitada, rigorosamente,  ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que esta-
beleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a  fase de regularização fiscal e traba-
lhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante ma-
nifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) deci-
são(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o pra-
zo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrar-
razões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a
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contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessa-
dos, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anterio-
res à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a au-
toridade competente homologará o procedimento licitatório. 

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

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
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14.2. A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item
24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados
da data de recebimento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a reali-
zação do certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deve-
rão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública,  exclusivamente por meio eletrônico,  pelo e-mail  slc@tre-al.-
jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios for-
mais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo siste-
ma e vincularão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor,
prazos de entrega em conformidade com este edital. 

15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato. 

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO 

16.1. A execução da  contratação será acompanhada, fiscalizada e
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.
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16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

17.2. No  caso  de  inexecução  total  ou  parcial  das  obrigações  assumidas,
garantida a prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções: : 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas en-
sejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas. A advertência será processada
mediante  notificação  à  Contratada,  estabelecendo  prazo  para  cumprimento  das
obrigações assumidas;

b) Multa:

b.1) Multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso, cumu-
lativamente, após decorrido o prazo de entrega fixado no instrumento convo-
catório; que será calculada sobre o valor empenhado, até o limite máximo de
15 (quinze) dias:

b.1.1) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 1° ao 5º dia;

b.1.2) 1,0% (um por cento) por dia de atraso, do 6º ao 10º dia;

b.1.3) 1,5% (um vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 11º ao 15º dia.

b.2) Multa por inexecução contratual:

b.2.1) Inexecução parcial – multa no percentual de 20% (vinte por cento), que
será calculada sobre o valor empenhado, por inadimplência de qualquer item
contratado ou pelo atraso superior a 15 dias e inferior a 20 dias, podendo, a
critério da Administração, não mais ser aceito o material;
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b.2.2) Inexecução total – multa no percentual de 30% (trinta por cento), que
será calculada sobre o valor empenhado, cobrada pelo atraso superior a 20
dias, desde que a administração não mais aceite o material.

17.5. Para a entrega do material respectivo ao 2º Turno das Eleições, devido ao
exíguo período de tempo, não será permitido atraso na entrega, e qualquer atraso que
prejudique a distribuição do material às Zonas Eleitorais, e consequentemente o decor-
rer do processo eletivo do 2º Turno das Eleições 2020, será interpretado como inexe-
cução do contrato.

17.6. As multas serão descontadas pelo CONTRATANTE dos pagamentos devi-
dos à CONTRATADA e poderão ser aplicadas cumulativamente entre si, bem como com
as demais sanções previstas neste tópico, podendo ser, inclusive, cobradas judicial-
mente. 

17.7. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa
licitante  de  ser  acionada judicialmente  pela  responsabilidade civil,  decorrentes  das
infrações cometidas.

17.8. Não  será  aplicada  multa  se,  comprovadamente,  o  atraso  na  execução  dos
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

17.9.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do  caso  e  as  justificativas  apresentadas  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

17.10. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

17.11.       Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

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

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

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

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

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

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

17.18. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

17.19. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

18- DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o atesto da nota fiscal respectiva, a qual deverá
ser entregue acompanhado das certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários,
somente após a conclusão dos serviços.

18.2. Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.5. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

18.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

18.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
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efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020,
alocados  no  Programa de  Trabalho  -  Gestão  do  Processo  Eleitoral;  PTRES  n°  084621
(Julgamento  de  Causas  e  Gestão  Administrativas)  -  Natureza  da  Despesa  n°  339039
(Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

20.1. São obrigações do Contratante:

a) Promover, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifa-
do, o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, sob os as-
pectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando à empresa as ocorrências de qualquer fato que, a
seu critério, exijam medidas por parte daquela;

b) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabeleci-
dos;

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

d) Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da licitante
vencedora, os quais deverão estar devidamente credenciados, para retirada e
entrega de modelos e produtos;

e) Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado,
qualquer material entregue equivocadamente ou em desacordo com as espe-
cificações mínimas exigidas neste ato convocatório;
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21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21.1. São obrigações da contratada:

a) Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com to-
das as condições, modelos e prazos estipulados;

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem
prévia e expressa anuência do Contratante;

c) Substituir, em 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da notificação,
todo e qualquer material que apresentar defeito ou estiver fora das especifi-
cações constantes do Termo de Referência;

d) Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
o material que, em virtude de sua rejeição, tiver sido substituído, sob pena de
descarte ou de aproveitamento por parte da Administração;

e) Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultan-
tes da contratação.

f) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compro-
misso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação; 

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

h) Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis que antece-
der o prazo da entrega do material, os motivos que impossibilitem o seu cum-
primento.

22- DO RECEBIMENTO

22.1. Os materiais confeccionados deverão ser entregues, no horário de
expediente do Órgão, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas: Avenida Menino Marcelo, 7.200,
Antares, Maceió – AL CEP 57083-410 Tel.: 82-3328-1947. Horário: de segunda a sexta, das
8h. às 18h. 

22.2. Para o primeiro turno, o prazo de entrega será de 05 (cinco) dias,
contados da data de autorização da Unidade Fiscalizadora, para a impressão definitiva.
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Após este prazo, o fornecedor ficará sujeito a sanções por mora ou inadimplemento parcial
ou total do contrato, conforme disposto no instrumento convocatório. Para o 2º turno, a
autorização  da  Unidade  Fiscalizadora  deverá  ser  providenciada  no  dia  útil  imediato  à
realização  do  1º  Turno,  observando-se  que  o  prazo  máximo  de  entrega  final,
impreterivelmente, até o dia 20 de novembro de 2020.

22.3. Por  ocasião  da  entrega,  os  materiais  serão  conferidos  e,  se
verificadas  irregularidades,  serão  devolvidos  à  empresa  contratada,  que  terá  o  prazo
máximo de 5 (cinco) dias para substituí-los, circunstância que não interromperá o prazo de
execução contratual.

22.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma:

a) Provisoriamente, em até 2 dias úteis, pela Seção de Almoxarifado do TRE-
AL, para posterior verificação da conformidade do material com as especifica-
ções constantes do pedido, para os materiais respectivos ao 1º Turno das
Eleições 2020. Quanto aos materiais  respectivos ao 2º Turno das Eleições
2020, estes serão recebidos em até 1 (um) dia útil.  

b) Definitivamente, em até 3 dias úteis, após verificação de qualidade e quan-
tidade dos materiais e consequente aceitação pela Unidade Fiscalizadora do
Contrato, com o auxílio das unidades executoras (Coordenadoria de Logística
da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comissão de Planejamento das
Eleições 2020). Para os materiais respectivos ao 2º Turno das Eleições, o ma-
terial será recebido definitivamente em 1 (um) dia útil após o recebimento. 

22.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados,
e distribuídos nas quantidades previstas no Anexo I-A.

22.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferên-
cia, ao exame qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar, corri-
gir, substituir, no todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções porventura
detectados, no todo ou em parte.

23 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

23.1. Tendo em conta o disposto no inciso III, do art. 5º da I.N. nº 01/2010, que
dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação
de  serviços  ou  obras,  informo  que  os  materiais  constantes  no  rol  deste  Termo  de
Referência  sejam,  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.

24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica observarão o horário de Brasília – DF.

24.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua valida-
de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-
buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

24.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contrata-
ção. 

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.

24.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.

24.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

24.10. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que  
impeça     a     realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o  
primeiro     dia     útil     subsequente,  devendo  o    Pregoeiro  informar  sobre  o  adiamento  no  
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

24.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

24.13. O Edital e seus anexos poderão ser  lidos  na sala  da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado
em  Maceió,  ou  ainda,  nos  sites www.tre-al.jus.br  e  www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
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24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações dos Itens e Preços Máximos;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Declaração de Ciência de Modelos e Condições.

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

Maceió/AL, XX de XXXX  de 2020.

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

1. Objeto
SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de serviços de impressão e confecção de 
material gráfico para as Eleições de 2020. 

2. Quantidade
De acordo com o Detalhamento dos Serviços, em anexo. 

3. Especificação do Objeto
De acordo com o Detalhamento dos Serviços, em anexo. 

4. Valor Estimado da Aquisição (Pesquisa a cargo da COMAP)
Valor Unitário:                             Valor Global: 

5. Justificativa

1- Atender às demandas de material gráfico necessário à preparação e realização das 
eleições de 2020. 

2- A restrição competitiva ao mercado local, tem como objetivo minimizar o grande ris-
co de não recebimento do objeto do certame em tempo hábil, uma vez que após o rece-
bimento do material, teremos que distribuí-lo às zonas eleitorais do Estado, podendo um
atraso de apenas uns poucos dias vir a causar sérios transtornos operacionais, inclusive 
a impossibilidade de cumprimento do cronograma de distribuição, que espera-se seja 
realizado por este Tribunal, a fim de se evitar maior custo financeiro aos cofres públicos.

6. Prazos de Entrega
De acordo com Detalhamento dos Serviços, em anexo. 

7. Adjudicação
As propostas serão julgadas com base no critério do MENOR PREÇO POR ITEM. 

8. Classificação Orçamentária Natureza da Despesa: 339039 (Outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Jurídica).

9. Local de Entrega
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas: Avenida Menino Marcelo, 7.200, 
Galpões B, C e D, Antares, Maceió/AL. CEP 57083-410. Tel.: 82-3328-1947. Horário: de 
segunda a sexta, das 8h. às 18h. 

10. Unidades Fiscalizadoras Escola Judiciária Eleitoral e Seção de Almoxarifado.

Maceió – AL, 20 de julho de 2020. 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

Mônica Maciel Braga de Souza 
Escola Judiciária Eleitoral 

Luciana Wander de Oliveira Melo 
Seção de Almoxarifado 
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Detalhamento dos Serviços para Aquisição de Material Gráfico – Eleições 2020 

1. MODO DE EXECUÇÃO

1.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá providenciar, no prazo máximo
de 2 dias úteis, que será contado a partir do envio dos modelos à Contratada pela res-
pectiva Unidade Fiscalizadora, um modelo impresso de cada item, que será submetido
às gestoras para análise e aprovação. Após ser notificada da aprovação, a Contratada
terá o prazo de 5 (cinco) dias para confecção e entrega dos itens constantes deste Ter-
mo de Referência, destinados ao 1º Turno de Votação. O prazo para entrega final das
listas de candidatos e do cartaz com o texto do artigo 39-A da Lei n.º 9.504/97 não po-
derá exceder ao dia 15/10/2020, sob pena de prejudicar o cronograma de distribuição
do material aos cartórios eleitorais.

1.2. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, somente serão confecciona-
dos mediante autorização da Unidade Fiscalizadora, a ser providenciada no dia útil ime-
diato à realização do 1º Turno, observando-se o prazo de entrega final até o dia 20 de
novembro de 2020.

1.3. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues rigorosamente em acordo
com as especificações deste Termo de Referência, devendo os interessados em partici-
par do certame licitatório declarar que estão plenamente cientes dos modelos e condi-
ções aqui expressos, inclusive no que respeita à forma de empacotamento dos itens lici-
tados.

1.4. O prazo para a Unidade Fiscalizadora aferir a compatibilidade prévia do material
com as especificações deste Termo de Referência será de 2 (dois) dias úteis após o re-
cebimento do modelo impresso para aprovação, quanto aos materiais respectivos ao 1º
Turno das Eleições 2020. No tocante aos materiais respectivos ao 2º Turno das Eleições
2020, o prazo de aferição será de 1 (um) dia útil após o recebimento do modelo impres-
so. 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. Executar o objeto do contrato rigorosamente de conformidade com todas as condi-
ções, modelos e prazos estipulados;

2.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem prévia e
expressa anuência do Contratante; PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE ALAGOAS

2.3. Substituir, em 2 dias úteis, a contar do recebimento da notificação, todo e qualquer
material que apresentar defeito ou estiver fora das especificações constantes deste Ter-
mo.

2.4. Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 dias corridos, o material que,
em virtude de sua rejeição, tiver sido substituído, sob pena de descarte ou de aproveita-
mento por parte da Administração;

2.5. Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
contratação.

2.6. Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compromisso as-
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sumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

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

2.8. Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 4 dias úteis que anteceder o prazo da
entrega do material, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1.  Promover,  por  intermédio  do Gestor  designado e da Seção de Almoxarifado,  o
acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, sob os aspectos quantitati-
vos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à
empresa as ocorrências de qualquer fato que, a seu critério, exijam medidas por parte
daquela;

3.2. Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos;

3.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando solicita-
dos pela licitante vencedora;

3.4. Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da licitante vencedora,
os quais deverão estar devidamente credenciados e paramentados com EPI’s, segundo
as normas locais, para retirada e entrega de modelos e produtos; 

3.5. Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, qualquer
material entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas
exigidas neste ato convocatório.

4. ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1. Os produtos deverão ser entregues, no horário de expediente do Órgão, no Almoxa-
rifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Menino Marcelo,
7.200D, Antares, Maceió – AL, CEP 57083-410.

4.2. O prazo de entrega será de 5 dias, contados da data de autorização da Unidade Fis-
calizadora para impressão definitiva. Após este prazo, o fornecedor ficará sujeito a san-
ções por mora ou inadimplemento parcial ou total do contrato, conforme disposto no
instrumento convocatório.

4.3. Por ocasião da entrega, os materiais serão conferidos e, se verificadas irregularida-
des, serão devolvidos à empresa contratada, que terá o prazo máximo de 2 dias úteis
para substituí-los, circunstância que não interromperá o prazo de execução contratual.

4.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma:

4.4.1. Provisoriamente, em até 2 dias úteis, pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL,
para posterior verificação da conformidade do material com as especificações cons-
tantes do pedido.

4.4.2. Definitivamente, em até 3 dias úteis, após verificação de qualidade e quantida-
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de dos materiais e consequente aceitação pela Unidade Fiscalizadora do Contrato,
com o auxílio das unidades executoras (Coordenadoria de Logística da Secretaria de
Tecnologia da Informação e Comissão de Planejamento das Eleições 2020).  Para os
materiais respectivos ao 2º Turno das Eleições, o material será recebido definitiva-
mente em 1 (um) dia útil após o recebimento. 

4.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados.

4.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, ao exame
qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar, corrigir, substituir,
no todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções porventura detectados,
no todo ou em parte.

5. SANÇÕES

5.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assi-
nar o contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação fal-
sa, ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, fa-
lhar ou fraudar no fornecimento do material, comportar-se de modo inidôneo, fizer de-
claração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a
União, e será descredenciada no SICAF, ou nos Sistemas de Cadastramento de Fornece-
dores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das de-
mais cominações legais.

5.2. No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a pré-
via defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções:

5.2.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ense-
jadoras desta sanção, aplicar outras mais severas. A advertência será processada
mediante notificação à Contratada, estabelecendo prazo para cumprimento das obri-
gações assumidas;

5.2.2. Multa:

5.2.2.1. Multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso, cumulati-
vamente, após decorrido o prazo de entrega fixado no instrumento convocatório; que
será calculada sobre o valor empenhado, até o limite máximo de 15 (quinze) dias:

5.2.2.1.1.) 0,5% por dia de atraso, do 1.º ao 5º dia; 

5.2.2.1.2.) 1,0% por dia de atraso, do 6º ao 10º dia; 

5.2.2.1.3.) 1,5% por dia de atraso, do 11º ao 15º dia. 

5.2.2.2.) Multa por inexecução contratual: 

5.2.2.2.1.) Inexecução parcial – multa no percentual de 20%, que será calculada
sobre o valor empenhado, por inadimplência de qualquer item contratado ou pelo
atraso superior a 15 dias e inferior a 20 dias, podendo, a critério da Administra-
ção, não mais ser aceito o material; 
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5.2.2.2.2) Inexecução total – multa no percentual de 30%, que será calculada so-
bre o valor empenhado, cobrada pelo atraso superior a 20 dias, desde que a ad-
ministração não mais aceite o material; 

5.2.2.3.) Para a entrega do material respectivo ao 2º Turno das Eleições, devido
ao exíguo período de tempo, não será permitido atraso na entrega, e qualquer
atraso que prejudique a distribuição do material  às Zonas Eleitorais,  e conse-
quentemente o decorrer do processo eletivo do 2º Turno das Eleições 2020, será
interpretado como inexecução do contrato 

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

5.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa
licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil, decorrentes das in-
frações cometidas.

5.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos servi-
ços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

5.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 dias úteis da notificação, à au-
toridade superior àquela que aplicou a sanção.

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Tendo em conta o disposto no inciso III, do art. 5º da I.N. nº 01/2010, exigimos
que os materiais constantes no rol deste Termo de Referência sejam, preferencial-
mente, acondicionados em embalagem individualmente adequada a cada modelo soli-
citado, que não tenham peso ou volume excessivo, facilitando sua carga e descarga e
de forma a garantir sua integridade durante o transporte e o armazenamento, e que
seja feita de materiais recicláveis, no todo ou em parte.

Maceió - AL, 20 de julho de 2020. 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

Mônica Maciel Braga de Souza 
Escola Judiciária Eleitoral 

Luciana Wander de Oliveira Melo
Seção de Almoxarifado 

31

Minuta de edital complementada (0736180)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 267



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

    ANEXO I-A

Especificações dos Itens e Preços Máximos

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNID.
Quan�dade Preço Máximo

Unitário
Preço Máximo

Unitário

1 Lista com nome e número dos can-
didatos, para cada Seção Eleitoral,
em  papel  formato  A2
(420x594mm), branco, de 75 g/m²,
com impressão na frente, em preto
e  em  tipo  uniforme  de  letras  e
números. 1. As listas serão confec-
cionadas com listagens particular-
izadas município a município,  102
ao todo, de acordo com o registro
de candidaturas pertinente. 2. Será
um  arquivo  para  cada  município,
porém, utilizando-se a mesma letra
e fontes para todos os municípios,
mudando-se apenas os números de
candidatos  e  partidos  e  a  quanti-
dade deles em cada lista. 

1  folha  A2
(420x594mm)  por
seção  eleitoral,  em
todo  o  Estado,  com
acréscimo  contingente
de 10% 

Folha 11.310 1,87 21.149,70

2 Lista com nome e número dos can-
didatos, para cada Seção Eleitoral,

1  folha  A3
(297x420mm)  por

Folha 1.450 1,53 2.218,50
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em  papel  formato  A3
(297x420mm),  branco,  de  75  g/
m², com impressão na frente, em
preto e em tipo uniforme de letras
e números. 1. As listas serão con-
feccionadas com listagens particu-
larizadas  município  a  município,
102 ao todo, de acordo com o reg-
istro  de  candidaturas  pertinente.
2. Será um arquivo para cada mu-
nicípio,  porém,  utilizando-se  a
mesma letra e fontes para todos
os municípios, mudando-se apenas
os números de candidatos e par-
tidos  e  a  quantidade  deles  em
cada lista. 

seção  eleitoral,  em
todo  o  Estado,  com
acréscimo  contingente
de 10%. 

3 Lista com nome e número de can-
didato  para  cada Seção Eleitoral,
em  papel  formato  A4
(210x297mm),  branco,  de  75  g/
m², com impressão na frente, em
preto e em tipo uniforme de letras
e números.

OBSERVAÇÃO:  02  (candidatos)  a
Prefeito após definição no primeiro
turno. 

1  folha  A4
(210x297mm)  por
seção eleitoral,  apenas
para  a  Capital,  com
acréscimo  contingente
de 10%. 

Folha 1.716 0,81 1.389,96
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(2º Turno, se houver)
4 Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97),

tamanho  A3;  formato  29,7  x  42
cm.;  Cores:  4/0;  Papel  couché
fosco 115 g/m²; impressão offset,
acondicionados em pacotes de 50
unidades  cada.  Modelo  a  ser
fornecido. 

1  por  Seção  Eleitoral,
com  acréscimo  contin-
gente  de  aproximada-
mente  10%,  con-
siderando a divisão em
pacotes  de  50
unidades. 

Unid. 6.490 0,57 3.699,30

5 Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97),
tamanho  A3;  formato  29,7  x  42
cm.;  Cores:  4/0;  Papel  couché
fosco 115 g/m²; impressão offset,
acondicionados em pacotes de 50
unidades  cada.  Modelo  a  ser
fornecido. 
(2º Turno, se houver)

1  por  Seção  Eleitoral,
com  acréscimo  contin-
gente  de  aproximada-
mente  10%,  con-
siderando a divisão em
pacotes  de  50
unidades. 

Unid. 1.716 0,83 1.424,28
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   ANEXO II

                                                                        PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social

CNPJ
Endereço

CEP
Fones:

Fax
E-mail

Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo

Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço

CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor

CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco

Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo

Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

           , CNPJ/MF nº   , sediada na                        Fone: ___        , endereço eletrônico:                 ,
declara, sob as penas da lei, que tomou ciência dos modelos e condições para cumprimento das
obrigações previstos no Pregão nº XX/2020 e seus anexos.

Maceió, ____ de _____ de 2020.

_________________________

Representante

CPF nº ____________ e RG nº _____________
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de julho de 2020.
Informo que foi juntada uma nova minuta, uma vez

que foi incluído o subitem 6.9 referente à APRESENTAÇÃO
DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO,  bem como renumerado o edital.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 24/07/2020, às 11:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0736182 e o código CRC AA1F82AE.

0001765-04.2020.6.02.8000 0736182v1
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MERCADO LOCALMERCADO LOCAL

MinutaMinuta

PROCESSO Nº 0001765-04.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

                   Horário de Abertura: 14 horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação  na  modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO,  do tipo  MENOR  PREÇO  POR  ITEM,
objetivando a contratação de serviços de impressão e confecção de material gráfico para
as Eleições de 2020, tudo de acordo com requisição promovida pela Comissão de Eleições
desta Corte.

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

1- DO OBJETO 

1.1. O  presente  Pregão  tem  por  objeto  a  contratação  de  serviços  de
impressão  e  confecção  de  material  gráfico  para  as  eleições  de  2020,  conforme
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos. 

2 – DO PRAZO DE ENTREGA DO MODELO E MATERIAL FINAL 

2.1. A Contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis, após envio da arte pela gestora, um modelo impresso de cada item (amostra), que
será submetido à Unidade Fiscalizadora para análise e aprovação. Após ser notificada da
aprovação, a Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias para confecção e entrega dos itens
constantes do Termo de Referência (Anexo I), destinados ao 1º Turno de Votação. Para o
2º Turno das Eleições o prazo será de 4 (quatro) dias para a confecção e entrega dos
materiais. O prazo para entrega final das listas de candidatos e do cartaz com o texto do
artigo 39-A da Lei n.º 9.504/97 não poderá exceder ao dia 15/10/2020, sob pena de não
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ser aceito pela administração deste tribunal, caso venha a prejudicar o cronograma de
distribuição do material aos cartórios eleitorais.

2.2. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, apenas para
a Capital (Maceió), somente serão confeccionados mediante autorização da Unidade Fis-
calizadora, a ser providenciada no dia útil imediato à realização do 1º Turno, observando-
se que o prazo máximo de entrega final, impreterivelmente, até o dia 20 de novembro de
2020.

2.3. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues rigorosa-
mente em acordo com as especificações do Termo de Referência (Anexo I), devendo os
interessados em participar do certame licitatório declarar que estão plenamente cientes
dos modelos e condições aqui expressos, inclusive no que respeita à forma de empacota-
mento dos itens licitados, utilizando-se para isso do modelo constante no Anexo III.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

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

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o micro-
empreendedor individual  -  MEI,  nos limites previstos da Lei  Complementar nº 123, de
2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

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

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,
de 1993;

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em pro-
cesso de dissolução ou liquidação;

2
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6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento 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 reda-
ção dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4. Como condição para participação no Pregão,  a licitante assinalará
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declara-
ções: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas
e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalu-
bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-
dição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cum-
primento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilida-
de previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará
o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

3

Minuta retificada (0736197)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 276



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Gover-
no Federal, no sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilida-
de do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventu-
ais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informa-
ção, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1.  A  não  observância  do  disposto  no  subitem  anterior  poderá  ensejar
desclassificação no momento da habilitação

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Gover-
no Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certifica-
do digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Bra-
sil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilida-
de do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4. O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventu-
ais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informa-
ção, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação

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

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, conco-
mitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a des-
crição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa do-
cumentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigi-
dos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e tra-
balhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico du-
rante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedi-
mentos de negociação e julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos ob-
jetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, pre-
valecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
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7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sis-
tema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total de cada item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especi-
ficações constantes no Anexo I e I-A; 

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que inci-
dam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação. 

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas nor-
mas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações pú-
blicas.

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da Uni-
ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agen-
tes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edi-
tal, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas
no Termo de Referência. 
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8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiti-
vo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,  sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item.

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

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances. 

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de dis-
puta “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minu-
tos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determi-
nado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas  nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
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8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais li-
citantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerra-
mento deste prazo.

8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-
mitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fe-
chado atender às exigências de habilitação.

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
rência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia;

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

8.15. Não  serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  de  mesmo valor,  prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competiti-
va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances. 

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos. 

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

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não se-
guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.
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8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

8.23. Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas. 

8.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá en-
caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema,  podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documen-
tos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados. 

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e jul-
gamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta clas-
sificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normati-
va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassi-
ficação. 
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9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

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

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referi-
rem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4. Qualquer  interessado poderá requerer  que se realizem diligências  para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a reali-
zação de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro ho-
ras de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.6. O  Pregoeiro  poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento  digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) ho-
ras, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio ele-
trônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceita-
ção da proposta.

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

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

9.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à sub-
sequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme
disposto no item 8.24.

9.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10 – DA HABILITAÇÃO.

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventu-
al descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consul-
ta aos seguintes cadastros:

10.1.1. SICAF;

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência  de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impediti-
vas Indiretas.

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua des-
classificação.
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10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-
tado, por falta de condição de participação.

10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventu-
al ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequen-
te.

10.5. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habili-
tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normati-
va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à
data prevista para recebimento das propostas;

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-
mentação atualizada.

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitan-
te, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões fei-
ta pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), confor-
me art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares,  necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já
apresentados, o  licitante  será  convocado  a  encaminhá-los,  em  formato  digital,  via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

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

10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emiti-
dos somente em nome da matriz.
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10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilita-
ção:

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-
cumento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: de-
creto de autorização;

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresen-
tação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

13

Minuta retificada (0736197)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 286



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negati-
va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do lici-
tante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fa-
zenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deve-
rá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de inabilitação.

10.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá,  também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas
de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regu-
larização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscri-
ção nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresen-
tação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último
exercício.

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.

10.10.2.5.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediata-
mente posterior à fase de habilitação.

10.10.2.6.  Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, compro-
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var a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, median-
te apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no su-
bitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documen-
tos exigidos,  o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação,
seja  por  não  apresentar  quaisquer  dos  documentos  exigidos,  ou  apre-
sentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de ha-
bilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es)
cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos re-
manescentes.

10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante ven-
cedor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição de cada item ofertado;

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado.
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11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, se for o caso.

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uni-
tário  em algarismos e  o  valor  global  em algarismos e por  extenso (art.  5º  da Lei  nº
8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa,  limitada, rigorosamente,  ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que esta-
beleça vínculo à proposta de outro licitante.

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS.

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a  fase de regularização fiscal e traba-
lhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante ma-
nifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) deci-
são(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o pra-
zo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrar-
razões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a
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contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessa-
dos, no endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anterio-
res à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar a sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a au-
toridade competente homologará o procedimento licitatório. 

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

15.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
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15.2. A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item
25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

15.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados
da data de recebimento da impugnação.

15.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a reali-
zação do certame.

15.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deve-
rão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública,  exclusivamente por meio eletrônico,  pelo e-mail  slc@tre-al.-
jus.br.

15.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios for-
mais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

15.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

15.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

15.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo siste-
ma e vincularão os participantes e a administração..

16 – DA CONTRATAÇÃO

16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor,
prazos de entrega em conformidade com este edital. 

16.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato. 

16.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item
16.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO 

17.1. A execução da  contratação será acompanhada, fiscalizada e
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

18

Minuta retificada (0736197)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 291



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

18.2. No  caso  de  inexecução  total  ou  parcial  das  obrigações  assumidas,
garantida a prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções: : 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas en-
sejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas. A advertência será processada
mediante  notificação  à  Contratada,  estabelecendo  prazo  para  cumprimento  das
obrigações assumidas;

b) Multa:

b.1) Multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso, cumu-
lativamente, após decorrido o prazo de entrega fixado no instrumento convo-
catório; que será calculada sobre o valor empenhado, até o limite máximo de
15 (quinze) dias:

b.1.1) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 1° ao 5º dia;

b.1.2) 1,0% (um por cento) por dia de atraso, do 6º ao 10º dia;

b.1.3) 1,5% (um vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 11º ao 15º dia.

b.2) Multa por inexecução contratual:

b.2.1) Inexecução parcial – multa no percentual de 20% (vinte por cento), que
será calculada sobre o valor empenhado, por inadimplência de qualquer item
contratado ou pelo atraso superior a 15 dias e inferior a 20 dias, podendo, a
critério da Administração, não mais ser aceito o material;
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b.2.2) Inexecução total – multa no percentual de 30% (trinta por cento), que
será calculada sobre o valor empenhado, cobrada pelo atraso superior a 20
dias, desde que a administração não mais aceite o material.

18.5. Para a entrega do material respectivo ao 2º Turno das Eleições, devido ao
exíguo período de tempo, não será permitido atraso na entrega, e qualquer atraso que
prejudique a distribuição do material às Zonas Eleitorais, e consequentemente o decor-
rer do processo eletivo do 2º Turno das Eleições 2020, será interpretado como inexe-
cução do contrato.

18.6. As multas serão descontadas pelo CONTRATANTE dos pagamentos devi-
dos à CONTRATADA e poderão ser aplicadas cumulativamente entre si, bem como com
as demais sanções previstas neste tópico, podendo ser, inclusive, cobradas judicial-
mente. 

18.7. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa
licitante  de  ser  acionada  judicialmente  pela  responsabilidade civil,  decorrentes das
infrações cometidas.

18.8. Não  será  aplicada  multa  se,  comprovadamente,  o  atraso  na  execução  dos
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

18.9.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do  caso  e  as  justificativas  apresentadas  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

18.10. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

18.11.       Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

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

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

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

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

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

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

18.18. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

18.19. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

19- DO PAGAMENTO 

19.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o atesto da nota fiscal respectiva, a qual deverá
ser entregue acompanhado das certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários,
somente após a conclusão dos serviços.

19.2. Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

19.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

19.5. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

19.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

19.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
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efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20.1. As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020,
alocados  no  Programa de  Trabalho  -  Gestão  do  Processo  Eleitoral;  PTRES n°  084621
(Julgamento  de  Causas  e  Gestão  Administrativas)  -  Natureza  da  Despesa  n°  339039
(Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

21.1. São obrigações do Contratante:

a) Promover, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifa-
do, o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, sob os as-
pectos quantitativos e qualitativos,  anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando à empresa as ocorrências de qualquer fato que, a
seu critério, exijam medidas por parte daquela;

b) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabeleci-
dos;

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

d) Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da licitante
vencedora, os quais deverão estar devidamente credenciados, para retirada e
entrega de modelos e produtos;

e) Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado,
qualquer material entregue equivocadamente ou em desacordo com as espe-
cificações mínimas exigidas neste ato convocatório;
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22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

22.1. São obrigações da contratada:

a) Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com to-
das as condições, modelos e prazos estipulados;

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem
prévia e expressa anuência do Contratante;

c) Substituir, em 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da notificação,
todo e qualquer material que apresentar defeito ou estiver fora das especifi-
cações constantes do Termo de Referência;

d) Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
o material que, em virtude de sua rejeição, tiver sido substituído, sob pena de
descarte ou de aproveitamento por parte da Administração;

e) Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultan-
tes da contratação.

f) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compro-
misso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação; 

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

h) Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis que antece-
der o prazo da entrega do material, os motivos que impossibilitem o seu cum-
primento.

23- DO RECEBIMENTO

23.1. Os materiais confeccionados deverão ser entregues, no horário de
expediente do Órgão, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas: Avenida Menino Marcelo, 7.200,
Antares, Maceió – AL CEP 57083-410 Tel.: 82-3328-1947. Horário: de segunda a sexta, das
8h. às 18h. 

23.2. Para o primeiro turno, o prazo de entrega será de 05 (cinco) dias,
contados da data de autorização da Unidade Fiscalizadora, para a impressão definitiva.
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Após este prazo, o fornecedor ficará sujeito a sanções por mora ou inadimplemento parcial
ou total do contrato, conforme disposto no instrumento convocatório. Para o 2º turno, a
autorização  da  Unidade Fiscalizadora  deverá  ser  providenciada  no  dia  útil  imediato  à
realização  do  1º  Turno,  observando-se  que  o  prazo  máximo  de  entrega  final,
impreterivelmente, até o dia 20 de novembro de 2020.

23.3. Por  ocasião  da  entrega,  os  materiais  serão  conferidos  e,  se
verificadas  irregularidades,  serão  devolvidos  à  empresa  contratada,  que  terá  o  prazo
máximo de 5 (cinco) dias para substituí-los, circunstância que não interromperá o prazo de
execução contratual.

23.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma:

a) Provisoriamente, em até 2 dias úteis, pela Seção de Almoxarifado do TRE-
AL, para posterior verificação da conformidade do material com as especifica-
ções constantes do pedido, para os materiais respectivos ao 1º Turno das
Eleições 2020. Quanto aos materiais  respectivos ao 2º Turno das Eleições
2020, estes serão recebidos em até 1 (um) dia útil.  

b) Definitivamente, em até 3 dias úteis, após verificação de qualidade e quan-
tidade dos materiais e consequente aceitação pela Unidade Fiscalizadora do
Contrato, com o auxílio das unidades executoras (Coordenadoria de Logística
da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comissão de Planejamento das
Eleições 2020). Para os materiais respectivos ao 2º Turno das Eleições, o ma-
terial será recebido definitivamente em 1 (um) dia útil após o recebimento. 

23.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados,
e distribuídos nas quantidades previstas no Anexo I-A.

23.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferên-
cia, ao exame qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar, corri-
gir, substituir, no todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções porventura
detectados, no todo ou em parte.

24 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

24.1. Tendo em conta o disposto no inciso III, do art. 5º da I.N. nº 01/2010, que
dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação
de  serviços  ou  obras,  informo  que  os  materiais  constantes  no  rol  deste  Termo  de
Referência  sejam,  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.

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica observarão o horário de Brasília – DF.

25.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua valida-
de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-
buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-
tação.

25.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contrata-
ção. 

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.

25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.10. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que  
impeça     a     realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o  
primeiro     dia     útil     subsequente,  devendo  o    Pregoeiro  informar  sobre  o  adiamento  no  
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

25.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

25.13. O Edital e seus anexos poderão ser  lidos  na sala  da COMAP/Seção  de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado
em  Maceió,  ou  ainda,  nos  sites www.tre-al.jus.br  e  www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
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25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações dos Itens e Preços Máximos;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Declaração de Ciência de Modelos e Condições.

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

Maceió/AL, XX de XXXX  de 2020.

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

1. Objeto
SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de serviços de impressão e confecção de 
material gráfico para as Eleições de 2020. 

2. Quantidade
De acordo com o Detalhamento dos Serviços, em anexo. 

3. Especificação do Objeto
De acordo com o Detalhamento dos Serviços, em anexo. 

4. Valor Estimado da Aquisição (Pesquisa a cargo da COMAP)
Valor Unitário:                             Valor Global: 

5. Justificativa

1- Atender às demandas de material gráfico necessário à preparação e realização das 
eleições de 2020. 

2- A restrição competitiva ao mercado local, tem como objetivo minimizar o grande ris-
co de não recebimento do objeto do certame em tempo hábil, uma vez que após o rece-
bimento do material, teremos que distribuí-lo às zonas eleitorais do Estado, podendo um
atraso de apenas uns poucos dias vir a causar sérios transtornos operacionais, inclusive 
a impossibilidade de cumprimento do cronograma de distribuição, que espera-se seja 
realizado por este Tribunal, a fim de se evitar maior custo financeiro aos cofres públicos.

6. Prazos de Entrega
De acordo com Detalhamento dos Serviços, em anexo. 

7. Adjudicação
As propostas serão julgadas com base no critério do MENOR PREÇO POR ITEM. 

8. Classificação Orçamentária Natureza da Despesa: 339039 (Outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Jurídica).

9. Local de Entrega
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas: Avenida Menino Marcelo, 7.200, 
Galpões B, C e D, Antares, Maceió/AL. CEP 57083-410. Tel.: 82-3328-1947. Horário: de 
segunda a sexta, das 8h. às 18h. 

10. Unidades Fiscalizadoras Escola Judiciária Eleitoral e Seção de Almoxarifado.

Maceió – AL, 20 de julho de 2020. 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

Mônica Maciel Braga de Souza 
Escola Judiciária Eleitoral 

Luciana Wander de Oliveira Melo 
Seção de Almoxarifado 
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Detalhamento dos Serviços para Aquisição de Material Gráfico – Eleições 2020 

1. MODO DE EXECUÇÃO

1.1. Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá providenciar, no prazo máximo
de 2 dias úteis, que será contado a partir do envio dos modelos à Contratada pela res-
pectiva Unidade Fiscalizadora, um modelo impresso de cada item, que será submetido
às gestoras para análise e aprovação. Após ser notificada da aprovação, a Contratada
terá o prazo de 5 (cinco) dias para confecção e entrega dos itens constantes deste Ter-
mo de Referência, destinados ao 1º Turno de Votação. O prazo para entrega final das
listas de candidatos e do cartaz com o texto do artigo 39-A da Lei n.º 9.504/97 não po-
derá exceder ao dia 15/10/2020, sob pena de prejudicar o cronograma de distribuição
do material aos cartórios eleitorais.

1.2. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, somente serão confecciona-
dos mediante autorização da Unidade Fiscalizadora, a ser providenciada no dia útil ime-
diato à realização do 1º Turno, observando-se o prazo de entrega final até o dia 20 de
novembro de 2020.

1.3. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues rigorosamente em acordo
com as especificações deste Termo de Referência, devendo os interessados em partici-
par do certame licitatório declarar que estão plenamente cientes dos modelos e condi-
ções aqui expressos, inclusive no que respeita à forma de empacotamento dos itens lici-
tados.

1.4. O prazo para a Unidade Fiscalizadora aferir a compatibilidade prévia do material
com as especificações deste Termo de Referência será de 2 (dois) dias úteis após o re-
cebimento do modelo impresso para aprovação, quanto aos materiais respectivos ao 1º
Turno das Eleições 2020. No tocante aos materiais respectivos ao 2º Turno das Eleições
2020, o prazo de aferição será de 1 (um) dia útil após o recebimento do modelo impres-
so. 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. Executar o objeto do contrato rigorosamente de conformidade com todas as condi-
ções, modelos e prazos estipulados;

2.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem prévia e
expressa anuência do Contratante; PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE ALAGOAS

2.3. Substituir, em 2 dias úteis, a contar do recebimento da notificação, todo e qualquer
material que apresentar defeito ou estiver fora das especificações constantes deste Ter-
mo.

2.4. Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 dias corridos, o material que,
em virtude de sua rejeição, tiver sido substituído, sob pena de descarte ou de aproveita-
mento por parte da Administração;

2.5.  Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
contratação.

2.6. Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compromisso as-
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sumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

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

2.8. Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 4 dias úteis que anteceder o prazo da
entrega do material, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1.  Promover,  por  intermédio  do Gestor  designado e da Seção de Almoxarifado,  o
acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, sob os aspectos quantitati-
vos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à
empresa as ocorrências de qualquer fato que, a seu critério, exijam medidas por parte
daquela;

3.2. Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos;

3.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando solicita-
dos pela licitante vencedora;

3.4. Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da licitante vencedora,
os quais deverão estar devidamente credenciados e paramentados com EPI’s, segundo
as normas locais, para retirada e entrega de modelos e produtos; 

3.5. Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, qualquer
material entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas
exigidas neste ato convocatório.

4. ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1. Os produtos deverão ser entregues, no horário de expediente do Órgão, no Almoxa-
rifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Menino Marcelo,
7.200D, Antares, Maceió – AL, CEP 57083-410.

4.2. O prazo de entrega será de 5 dias, contados da data de autorização da Unidade Fis-
calizadora para impressão definitiva. Após este prazo, o fornecedor ficará sujeito a san-
ções por mora ou inadimplemento parcial ou total do contrato, conforme disposto no
instrumento convocatório.

4.3. Por ocasião da entrega, os materiais serão conferidos e, se verificadas irregularida-
des, serão devolvidos à empresa contratada, que terá o prazo máximo de 2 dias úteis
para substituí-los, circunstância que não interromperá o prazo de execução contratual.

4.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma:

4.4.1. Provisoriamente, em até 2 dias úteis, pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL,
para posterior verificação da conformidade do material com as especificações cons-
tantes do pedido.

4.4.2. Definitivamente, em até 3 dias úteis, após verificação de qualidade e quantida-
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de dos materiais e consequente aceitação pela Unidade Fiscalizadora do Contrato,
com o auxílio das unidades executoras (Coordenadoria de Logística da Secretaria de
Tecnologia da Informação e Comissão de Planejamento das Eleições 2020).  Para os
materiais respectivos ao 2º Turno das Eleições, o material será recebido definitiva-
mente em 1 (um) dia útil após o recebimento. 

4.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados.

4.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, ao exame
qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar, corrigir, substituir,
no todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções porventura detectados,
no todo ou em parte.

5. SANÇÕES

5.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assi-
nar o contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação fal-
sa, ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, fa-
lhar ou fraudar no fornecimento do material, comportar-se de modo inidôneo, fizer de-
claração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a
União, e será descredenciada no SICAF, ou nos Sistemas de Cadastramento de Fornece-
dores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das de-
mais cominações legais.

5.2. No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a pré-
via defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções:

5.2.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ense-
jadoras desta sanção, aplicar outras mais severas. A advertência será processada
mediante notificação à Contratada, estabelecendo prazo para cumprimento das obri-
gações assumidas;

5.2.2. Multa:

5.2.2.1. Multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso, cumulati-
vamente, após decorrido o prazo de entrega fixado no instrumento convocatório; que
será calculada sobre o valor empenhado, até o limite máximo de 15 (quinze) dias:

5.2.2.1.1.) 0,5% por dia de atraso, do 1.º ao 5º dia; 

5.2.2.1.2.) 1,0% por dia de atraso, do 6º ao 10º dia; 

5.2.2.1.3.) 1,5% por dia de atraso, do 11º ao 15º dia. 

5.2.2.2.) Multa por inexecução contratual: 

5.2.2.2.1.) Inexecução parcial – multa no percentual de 20%, que será calculada
sobre o valor empenhado, por inadimplência de qualquer item contratado ou pelo
atraso superior a 15 dias e inferior a 20 dias, podendo, a critério da Administra-
ção, não mais ser aceito o material; 
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5.2.2.2.2) Inexecução total – multa no percentual de 30%, que será calculada so-
bre o valor empenhado, cobrada pelo atraso superior a 20 dias, desde que a ad-
ministração não mais aceite o material; 

5.2.2.3.) Para a entrega do material respectivo ao 2º Turno das Eleições, devido
ao exíguo período de tempo, não será permitido atraso na entrega, e qualquer
atraso que prejudique a distribuição do material  às Zonas Eleitorais,  e conse-
quentemente o decorrer do processo eletivo do 2º Turno das Eleições 2020, será
interpretado como inexecução do contrato 

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

5.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa
licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil, decorrentes das in-
frações cometidas.

5.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos servi-
ços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

5.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 dias úteis da notificação, à au-
toridade superior àquela que aplicou a sanção.

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Tendo em conta o disposto no inciso III, do art. 5º da I.N. nº 01/2010, exigimos
que os materiais constantes no rol deste Termo de Referência sejam, preferencial-
mente, acondicionados em embalagem individualmente adequada a cada modelo soli-
citado, que não tenham peso ou volume excessivo, facilitando sua carga e descarga e
de forma a garantir sua integridade durante o transporte e o armazenamento, e que
seja feita de materiais recicláveis, no todo ou em parte.

Maceió - AL, 20 de julho de 2020. 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

Mônica Maciel Braga de Souza 
Escola Judiciária Eleitoral 

Luciana Wander de Oliveira Melo
Seção de Almoxarifado 
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    ANEXO I-A

Especificações dos Itens e Preços Máximos

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO UNID.
Quan�dade Preço Máximo

Unitário
Preço Máximo

Unitário

1 Lista com nome e número dos can-
didatos, para cada Seção Eleitoral,
em  papel  formato  A2
(420x594mm), branco, de 75 g/m²,
com impressão na frente, em preto
e  em  tipo  uniforme  de  letras  e
números. 1. As listas serão confec-
cionadas com listagens particular-
izadas município a município,  102
ao todo, de acordo com o registro
de candidaturas pertinente. 2. Será
um  arquivo  para  cada  município,
porém, utilizando-se a mesma letra
e fontes para todos os municípios,
mudando-se apenas os números de
candidatos e partidos  e  a  quanti-
dade deles em cada lista. 

1  folha  A2
(420x594mm)  por
seção  eleitoral,  em
todo  o  Estado,  com
acréscimo  contingente
de 10% 

Folha 11.310 1,87 21.149,70

2 Lista com nome e número dos can-
didatos, para cada Seção Eleitoral,

1  folha  A3
(297x420mm)  por

Folha 1.450 1,53 2.218,50
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em  papel  formato  A3
(297x420mm),  branco,  de  75  g/
m², com impressão na frente, em
preto e em tipo uniforme de letras
e números. 1. As listas serão con-
feccionadas com listagens particu-
larizadas  município  a  município,
102 ao todo, de acordo com o reg-
istro  de  candidaturas  pertinente.
2. Será um arquivo para cada mu-
nicípio,  porém,  utilizando-se  a
mesma letra e fontes para todos
os municípios, mudando-se apenas
os números de candidatos e par-
tidos  e  a  quantidade  deles  em
cada lista. 

seção  eleitoral,  em
todo  o  Estado,  com
acréscimo  contingente
de 10%. 

3 Lista com nome e número de can-
didato  para  cada Seção Eleitoral,
em  papel  formato  A4
(210x297mm),  branco,  de  75  g/
m², com impressão na frente, em
preto e em tipo uniforme de letras
e números.

OBSERVAÇÃO:  02  (candidatos)  a
Prefeito após definição no primeiro
turno. 

1  folha  A4
(210x297mm)  por
seção eleitoral,  apenas
para  a  Capital,  com
acréscimo  contingente
de 10%. 

Folha 1.716 0,81 1.389,96
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(2º Turno, se houver)
4 Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97),

tamanho  A3;  formato  29,7  x  42
cm.;  Cores:  4/0;  Papel  couché
fosco 115 g/m²; impressão offset,
acondicionados em pacotes de 50
unidades  cada.  Modelo  a  ser
fornecido. 

1  por  Seção  Eleitoral,
com  acréscimo  contin-
gente  de  aproximada-
mente  10%,  con-
siderando a divisão em
pacotes  de  50
unidades. 

Unid. 6.490 0,57 3.699,30

5 Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97),
tamanho  A3;  formato  29,7  x  42
cm.;  Cores:  4/0;  Papel  couché
fosco 115 g/m²; impressão offset,
acondicionados em pacotes de 50
unidades  cada.  Modelo  a  ser
fornecido. 
(2º Turno, se houver)

1  por  Seção  Eleitoral,
com  acréscimo  contin-
gente  de  aproximada-
mente  10%,  con-
siderando a divisão em
pacotes  de  50
unidades. 

Unid. 1.716 0,83 1.424,28
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   ANEXO II

                                                                        PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social

CNPJ
Endereço

CEP
Fones:

Fax
E-mail

Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo

Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço

CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor

CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco

Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo

Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não

35

Minuta retificada (0736197)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 308



36

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

           , CNPJ/MF nº   , sediada na                        Fone: ___        , endereço eletrônico:                 ,
declara, sob as penas da lei, que tomou ciência dos modelos e condições para cumprimento das
obrigações previstos no Pregão nº XX/2020 e seus anexos.

Maceió, ____ de _____ de 2020.

_________________________

Representante

CPF nº ____________ e RG nº _____________
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DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2020.
 
 
Senhor Presidente da CPPE,
 
Reporto-me ao despacho GDG 0735147, e despacho

SEALMOX 0733846, na condição de unidade gestora, para
continuidade do feito e aprovação do TR apresentado em
evento SEI! 0733848.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 29/07/2020, às 01:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737740 e o código CRC 511EB636.

0001765-04.2020.6.02.8000 0737740v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Em reunião ocorrida no dia 28 próximo passado, a

Comissão Permanente de Planejamento de Eleições deliberou
conforme ata constante do evento 0737600. 

Ante o exposto, volvo os autos à análise de Vossa
Senhoria para encaminhamento pertinente.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 29/07/2020, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 29/07/2020, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 29/07/2020, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737892 e o código CRC 825B5FAF.

0001765-04.2020.6.02.8000 0737892v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2020.
 
 
À AJ-DG, para análise da minuta retificada,

evento 0736197.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/07/2020, às 09:07, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738292 e o código CRC 837558E6.

0001765-04.2020.6.02.8000 0738292v1
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PROCESSO : 0001765-04.2020.6.02.8000
INTERESSADO : CPPE

ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL
GRÁFICO - ELEIÇÕES 2020.

 

Parecer nº 1382 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Retornam os presentes autos a esta Assessoria

Jurídica, tratando-se de análise da minuta de edital de
licitação (0736197) na modalidade pregão, na
forma eletrônica, visando à contratação de serviços de
impressão e confecção de material gráfico para as eleições de
2020, tudo de acordo com a justificativa constante no termo
de referência (0733848).

Por ocasião do Parecer 1342 (0734738),
solicitamos  a seguinte diligência: 

 
1)  Colher a aprovação da CPPE ao termo
de referência modificado, em face dos
novos prazos da EC 107/2020, que alterou
as datas das eleições.

 
Sanada a pendência (0737892), bem como

aperfeiçoada a redação da minuta, esta Assessoria Jurídica,
nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei nº
8.666/93, aprova a minuta do edital de licitação (0736197) na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando à contratação de
serviços de impressão e confecção de material gráfico para as
eleições de 2020.

 
À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 30/07/2020, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 30/07/2020, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738399 e o código CRC 3C230B9C.

0001765-04.2020.6.02.8000 0738399v9

Parecer 1382 (0738399)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 313



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

 

CONCLUSÃO

Maceió, 30 de julho de 2020.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do
edital, submeto à superior consideração de Vossa Excelência,
sugerindo, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº
10.024/2019, a abertura da fase externa do presente certame,  na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, objetivando à contratação de serviços de
impressão e confecção de material gráfico para as eleições de 2020,
consoante minuta 0736197, aprovada pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral por meio do Parecer 1382 (0738399), após diligência
solicitada no Parecer 1342 (0734738) e devidamente sanada
consoante remete o Despacho AGE 0737892.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 30/07/2020, às 19:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738470 e o código CRC 0A9A9C7A.

0001765-04.2020.6.02.8000 0738470v1
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PROCESSO : 0001765-04.2020.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO DE ELEIÇÕES

ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Contratação de serviços de impressão e confecção de material gráfico para as
eleições de 2020.

 

Decisão nº 1953 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0738470.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, objetivando a contratação de serviços de impressão e
confecção de material gráfico para as Eleições Municipais de
2020, tudo de acordo com a justificativa constante no termo de
referência (0733848), aprovado pela Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
0736197, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 1382 (0738399), em complemento ao Parecer nº
1342 (0734738) e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício da
Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 03/08/2020, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738822 e o código CRC 7ECCD182.

0001765-04.2020.6.02.8000 0738822v3
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DEMONSTRATIVO

Sigam os autos à SLC, para divulgação da fase externa do
certame, na forma autorizada pela Presidência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/08/2020, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0739860 e o código CRC B5F17B39.

0001765-04.2020.6.02.8000 0739860v3
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MERCADO LOCALMERCADO LOCAL

PROCESSO Nº 0001765-04.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 19 de agosto de 2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

                   Horário de Abertura: 14 horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL,  por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação
na modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO,  do tipo  MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a
contratação de serviços de impressão e confecção de material gráfico para as Eleições de
2020, tudo de acordo com requisição promovida pela Comissão de Eleições desta Corte.

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

1- DO OBJETO 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de impressão e
confecção  de  material  gráfico  para  as  eleições  de  2020,  conforme  especificações  e
condições assentadas neste edital e seus anexos. 

2 – DO PRAZO DE ENTREGA DO MODELO E MATERIAL FINAL 

2.1. A Contratada deverá providenciar,  no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis,
após envio da arte pela gestora, um modelo impresso de cada item (amostra), que será
submetido  à  Unidade  Fiscalizadora  para  análise  e  aprovação.  Após  ser  notificada  da
aprovação, a Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias para confecção e entrega dos itens
constantes do Termo de Referência (Anexo I), destinados ao 1º Turno de Votação. Para o 2º
Turno  das  Eleições  o  prazo  será  de  4  (quatro)  dias  para  a  confecção  e  entrega  dos
materiais. O prazo para entrega final das listas de candidatos e do cartaz com o texto do
artigo 39-A da Lei n.º 9.504/97 não poderá exceder ao dia 15/10/2020, sob pena de não
ser aceito pela administração deste tribunal, caso venha a prejudicar o cronograma de
distribuição do material aos cartórios eleitorais.
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2.2. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, apenas para a Capital
(Maceió), somente serão confeccionados mediante autorização da Unidade Fiscalizadora,
a ser providenciada no dia útil imediato à realização do 1º Turno, observando-se que o
prazo máximo de entrega final, impreterivelmente, até o dia 20 de novembro de 2020.

2.3. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues rigorosamente em
acordo com as especificações do Termo de Referência (Anexo I), devendo os interessados
em participar do certame licitatório declarar que estão plenamente cientes dos modelos
e condições aqui expressos, inclusive no que respeita à forma de empacotamento dos
itens licitados, utilizando-se para isso do modelo constante no Anexo III.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

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

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de peque-
no porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

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

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,
de 1993;

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em pro-
cesso de dissolução ou liquidação;

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ma-
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gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento 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 reda-
ção dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4. Como condição  para  participação no Pregão,  a  licitante  assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas
e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalu-
bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-
dição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cum-
primento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilida-
de previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991.
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3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e neste Edital.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a par-
ticipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitan-
te ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-
vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais
no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique in-
correção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1.  A  não  observância  do  disposto  no  subitem  anterior  poderá  ensejar
desclassificação no momento da habilitação

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

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemen-
te com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do obje-
to ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão públi-
ca, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que cons-
tem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes
dos sistemas.

25

Edital do PE nº 50/2020 (0740116)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 320



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documenta-
ção de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-
ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-
xão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a propos-
ta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-
postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-
gociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifi-
cado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público
após o encerramento do envio de lances.

5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta
licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão,
sempre, as descrições constantes neste edital.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema ele-
trônico, dos seguintes campos:

a) Valor total de cada item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especi-
ficações constantes no Anexo I e I-A; 

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-
denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer al-
teração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
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6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação. 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-
cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da Uni-
ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agen-
tes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-
trônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aque-
las que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, conte-
nham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo
de Referência. 

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiti-
vo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamen-
te por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro. 

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

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto
e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance fi-
nal e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, fin-
do o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11.Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superi-
ores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será si-
giloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo menos três  ofertas  nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais li-
citantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerra-
mento deste prazo.

7.13.Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-
cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado aten-
der às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
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rência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia;

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

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tem-
po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17.No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pre-
gão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances. 

7.18.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo su-
perior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-
trônico utilizado para divulgação. 

7.19.O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital
e seus anexos. 

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

7.21.A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classi-
ficação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferên-
cia, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
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reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

7.23.Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas. 

7.24.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-
nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferen-
tes das previstas neste Edital.

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documen-
tos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados. 

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julga-
mento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua pro-
posta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB
n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final supe-
rior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.

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

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, ir-
risórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
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licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele re-
nuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exe-
quibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-
gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de ante-
cedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
não aceitação da proposta. 

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio ele-
trônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceita-
ção da proposta.

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

8.8. Também  deverá  ser  encaminhada  pelo  licitante,  quando  solicitado  pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Declaração de Ciência dos
Modelos e Condições (Anexo III).

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

8.10.Havendo necessidade,  o  Pregoeiro  suspenderá a  sessão,  informando no “chat”  a
nova data e horário para a sua continuidade.
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8.11.Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no
item 8.24.

8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-
bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante deten-
tor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descum-
primento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos se-
guintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa,  a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrên-
cia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, se-
guindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
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9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verifi-
cada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação ju-
rídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normati-
va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à
data prevista para recebimento das propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-
mentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita
pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme
art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de  2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos me-
diante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em rela-
ção à integridade do documento digital.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos so-
mente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos ter-
mos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
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9.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-
cumento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: de-
creto de autorização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresen-
tação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
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d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negati-
va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do lici-
tante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fa-
zenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a do-
cumentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do con-
trato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regulari-
zação previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscri-
ção nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresen-
tação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último
exercício.

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.
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9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tan-
ge à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério
da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apre-
sentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documen-
tos exigidos,  o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação,
seja  por  não  apresentar  quaisquer  dos  documentos  exigidos,  ou  apre-
sentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es)
cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos re-
manescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-
tante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deve-
rá:
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante ven-
cedor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição de cada item ofertado;

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-
ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se
for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mo-
delo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julga-
mento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo con-
siderada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vín-
culo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a in-
tenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pre-
tende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
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11.2.Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-
damentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os de-
mais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarra-
zões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anterio-
res à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
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12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após
a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autorida-
de competente homologará o procedimento licitatório. 

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

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pú-
blica, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital
e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da
data de recebimento da impugnação.

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

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para aber-
tura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos res-
ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos pre-
vistos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração..
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15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de
entrega em conformidade com este edital. 

15.2. Antes  da  Emissão  da Nota de Empenho será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato. 

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou
recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para celebrar o
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.

16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO 

16.1. A execução da  contratação será acompanhada, fiscalizada e atestada por
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

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

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

17.2. No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida
a prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções: : 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas en-
sejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas. A advertência será processada
mediante  notificação  à  Contratada,  estabelecendo  prazo  para  cumprimento  das
obrigações assumidas;

b) Multa:
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b.1) Multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso, cumu-
lativamente, após decorrido o prazo de entrega fixado no instrumento convo-
catório; que será calculada sobre o valor empenhado, até o limite máximo de
15 (quinze) dias:

b.1.1) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 1° ao 5º dia;

b.1.2) 1,0% (um por cento) por dia de atraso, do 6º ao 10º dia;

b.1.3) 1,5% (um vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 11º ao 15º dia.

b.2) Multa por inexecução contratual:

b.2.1) Inexecução parcial – multa no percentual de 20% (vinte por cento), que
será calculada sobre o valor empenhado, por inadimplência de qualquer item
contratado ou pelo atraso superior a 15 dias e inferior a 20 dias, podendo, a
critério da Administração, não mais ser aceito o material;

b.2.2) Inexecução total – multa no percentual de 30% (trinta por cento), que
será calculada sobre o valor empenhado, cobrada pelo atraso superior a 20
dias, desde que a administração não mais aceite o material.

17.5.Para a entrega do material respectivo ao 2º Turno das Eleições, devido ao exíguo
período de tempo, não será permitido atraso na entrega, e qualquer atraso que preju-
dique a distribuição do material às Zonas Eleitorais, e consequentemente o decorrer
do processo eletivo do 2º Turno das Eleições 2020, será interpretado como inexecução
do contrato.

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

17.7. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa
licitante  de  ser  acionada  judicialmente  pela  responsabilidade civil,  decorrentes  das
infrações cometidas.

17.8. Não  será  aplicada  multa  se,  comprovadamente,  o  atraso  na  execução  dos
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

17.9.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso  e  as  justificativas  apresentadas  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
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17.10. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

17.11.       Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

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

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

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

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

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

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

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

17.18. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

17.19. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da
União.

18- DO PAGAMENTO 
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18.1. O pagamento será  efetuado mediante ordem bancária  de crédito  em conta
corrente, em até 10 (dez) dias após o atesto da nota fiscal respectiva, a qual deverá ser
entregue  acompanhado  das  certidões  Negativas  de  Débitos  Fiscais  e  Previdenciários,
somente após a conclusão dos serviços.

18.2. Poderão  ser  descontados  do pagamento  os  valores  atinentes  a  penalidades
eventualmente aplicadas.

18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará
as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente.

18.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção conforme a legislação de regência.

18.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil  do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, alocados
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 (Julgamento de
Causas e Gestão Administrativas) -  Natureza da Despesa n° 339039 (Outros serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

20.1. São obrigações do Contratante:

a) Promover, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado,
o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, sob os aspectos
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quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detecta-
das e comunicando à empresa as ocorrências de qualquer fato que, a seu cri-
tério, exijam medidas por parte daquela;

b) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabeleci-
dos;

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

d) Permitir  acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da licitante
vencedora, os quais deverão estar devidamente credenciados, para retirada e
entrega de modelos e produtos;

e) Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado,
qualquer material entregue equivocadamente ou em desacordo com as espe-
cificações mínimas exigidas neste ato convocatório;

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21.1. São obrigações da contratada:

a) Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com to-
das as condições, modelos e prazos estipulados;

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem
prévia e expressa anuência do Contratante;

c) Substituir, em 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da notificação,
todo e qualquer material que apresentar defeito ou estiver fora das especifi-
cações constantes do Termo de Referência;

d) Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, o
material que, em virtude de sua rejeição, tiver sido substituído, sob pena de
descarte ou de aproveitamento por parte da Administração;

e) Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultan-
tes da contratação.

f) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compro-
misso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação; 

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

h) Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis que antece-
der o prazo da entrega do material, os motivos que impossibilitem o seu cum-
primento.

22- DO RECEBIMENTO

22.1. Os materiais confeccionados deverão ser entregues, no horário de expediente
do Órgão, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado Almoxarifado
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas: Avenida Menino Marcelo, 7.200,  Antares, Maceió
– AL CEP 57083-410 Tel.: 82-3328-1947. Horário: de segunda a sexta, das 8h. às 18h. 

22.2. Para o primeiro turno, o prazo de entrega será de 05 (cinco) dias, contados da
data  de  autorização  da  Unidade  Fiscalizadora,  para  a  impressão  definitiva.  Após  este
prazo, o fornecedor ficará sujeito a sanções por mora ou inadimplemento parcial ou total
do  contrato,  conforme  disposto  no  instrumento  convocatório.  Para  o  2º  turno,  a
autorização  da  Unidade  Fiscalizadora  deverá  ser  providenciada  no  dia  útil  imediato  à
realização  do  1º  Turno,  observando-se  que  o  prazo  máximo  de  entrega  final,
impreterivelmente, até o dia 20 de novembro de 2020.

22.3. Por  ocasião  da  entrega,  os  materiais  serão  conferidos  e,  se  verificadas
irregularidades, serão devolvidos à empresa contratada, que terá o prazo máximo de 5
(cinco) dias para substituí-los, circunstância que não interromperá o prazo de execução
contratual.

22.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma:

a) Provisoriamente, em até 2 dias úteis, pela Seção de Almoxarifado do TRE-
AL, para posterior verificação da conformidade do material com as especifica-
ções constantes do pedido, para os materiais respectivos ao 1º Turno das Elei-
ções 2020. Quanto aos materiais respectivos ao 2º Turno das Eleições 2020,
estes serão recebidos em até 1 (um) dia útil.  

b) Definitivamente, em até 3 dias úteis, após verificação de qualidade e quan-
tidade dos materiais e consequente aceitação pela Unidade Fiscalizadora do
Contrato, com o auxílio das unidades executoras (Coordenadoria de Logística
da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comissão de Planejamento das
Eleições 2020). Para os materiais respectivos ao 2º Turno das Eleições, o ma-
terial será recebido definitivamente em 1 (um) dia útil após o recebimento. 

22.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados, e distribuí-
dos nas quantidades previstas no Anexo I-A.
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22.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, ao exa-
me qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a  reparar, corrigir,  substi-
tuir, no todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções porventura detecta-
dos, no todo ou em parte.

23 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

23.1. Tendo em conta o disposto no inciso III, do art. 5º da I.N. nº 01/2010, que dispõe
sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens,  contratação de
serviços ou obras, informo que os materiais constantes no rol deste Termo de Referência
sejam,  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.

24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

24.2.Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública obser-
varão o horário de Brasília – DF.

24.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade ju-
rídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribu-
indo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

24.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.6.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas pro-
postas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, inde-
pendentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.

24.8.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
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24.9.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

24.10. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que  
impeça     a     realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o  
primeiro     dia     útil     subsequente,  devendo  o    Pregoeiro  informar  sobre  o  adiamento  no  
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

24.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002,
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações
e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió,
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações dos Itens e Preços Máximos;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Declaração de Ciência de Modelos e Condições.

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

Maceió/AL, 04 de agosto  de 2020.

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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EDITAL Nº 38 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

 

MERCADO LOCAL

 

 

PROCESSO Nº 0001765-04.2020.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 19 de agosto de 2020

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14 horas

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando a contratação de serviços de impressão e confecção de material gráfico
para as Eleições de 2020, tudo de acordo com requisição promovida pela Comissão de
Eleições desta Corte.

 

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

 

1- DO OBJETO

 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de impressão e
confecção de material gráfico para as eleições de 2020, conforme especificações e
condições assentadas neste edital e seus anexos.

 

2 – DO PRAZO DE ENTREGA DO MODELO E MATERIAL FINAL

 

2.1. A Contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após
envio da arte pela gestora, um modelo impresso de cada item (amostra), que será
submetido à Unidade Fiscalizadora para análise e aprovação. Após ser notificada da
aprovação, a Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias para confecção e entrega dos
itens constantes do Termo de Referência (Anexo I), destinados ao 1º Turno de
Votação. Para o 2º Turno das Eleições o prazo será de 4 (quatro) dias para a
confecção e entrega dos materiais. O prazo para entrega final das listas de candidatos
e do cartaz com o texto do artigo 39-A da Lei n.º 9.504/97 não poderá exceder ao dia
15/10/2020, sob pena de não ser aceito pela administração deste tribunal, caso venha
a prejudicar o cronograma de distribuição do material aos cartórios eleitorais.

 

2.2. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, apenas para a Capital
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(Maceió), somente serão confeccionados mediante autorização da Unidade
Fiscalizadora, a ser providenciada no dia útil imediato à realização do 1º Turno,
observando-se que o prazo máximo de entrega final, impreterivelmente, até o dia 20 de
novembro de 2020.

 

2.3. Os formulários e demais materiais deverão ser entregues rigorosamente em
acordo com as especificações do Termo de Referência (Anexo I), devendo os
interessados em participar do certame licitatório declarar que estão plenamente cientes
dos modelos e condições aqui expressos, inclusive no que respeita à forma de
empacotamento dos itens licitados, utilizando-se para isso do modelo constante no
Anexo III.

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

 

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

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

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

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
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Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

 

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

 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
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público após o encerramento do envio de lances.

5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total de cada item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações
constantes no Anexo I e I-A;

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

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

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item.

 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
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7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os
respectivos lances.

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

 

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

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

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

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras;

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
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8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em
condições diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
VENCEDORA.
 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena
de desclassificação.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

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

8.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração. 

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

 

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,
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por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio
pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

 

8.8. Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo pregoeiro,
no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Declaração de Ciência dos
Modelos e Condições (Anexo III).

 

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

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a sua continuidade.

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 8.24.

8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

 

9 – DA HABILITAÇÃO.

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP
nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
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documentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto
se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro
lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

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

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.
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9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com
o estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação

Edital 38 (0740247)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 351



cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em
que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA
PROPOSTA VENCEDORA.
 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição de cada item ofertado;

d. conter o preço unitário e total de cada item ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº
8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.
 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
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importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA.
 

12.1. A sessão pública poderá ser
reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de
recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja
anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os
atos anulados e os que dele
dependam;
b) Quando houver erro na aceitação
do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não
retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da
etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes
remanescentes deverão ser
convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por
meio do sistema eletrônico (“chat”),
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e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento
licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail
ou fac-símile dar-se-á de acordo com
os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter
seus dados cadastrais atualizados.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO.
 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após
a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

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

 

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da
data de recebimento da impugnação.

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

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

 

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos
de entrega em conformidade com este edital.

 

15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.

 

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou
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recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para celebrar
o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo
da aplicação das sanções cabíveis.

 

16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO

 

16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e atestada por
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

 

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

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

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

 

17.2. No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a
prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções: :

 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas. A advertência será processada
mediante notificação à Contratada, estabelecendo prazo para cumprimento das
obrigações assumidas;

 

b) Multa:

 

b.1) Multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso,
cumulativamente, após decorrido o prazo de entrega fixado no instrumento
convocatório; que será calculada sobre o valor empenhado, até o limite máximo de 15
(quinze) dias:

 

b.1.1) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 1° ao 5º dia;

b.1.2) 1,0% (um por cento) por dia de atraso, do 6º ao 10º dia;

b.1.3) 1,5% (um vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 11º ao 15º dia.

 

b.2) Multa por inexecução contratual:

 

b.2.1) Inexecução parcial – multa no percentual de 20% (vinte por cento), que será
calculada sobre o valor empenhado, por inadimplência de qualquer item contratado ou
pelo atraso superior a 15 dias e inferior a 20 dias, podendo, a critério da Administração,
não mais ser aceito o material;
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b.2.2) Inexecução total – multa no percentual de 30% (trinta por cento), que será
calculada sobre o valor empenhado, cobrada pelo atraso superior a 20 dias, desde que
a administração não mais aceite o material.

17.5. Para a entrega do material respectivo ao 2º Turno das Eleições, devido ao exíguo
período de tempo, não será permitido atraso na entrega, e qualquer atraso que
prejudique a distribuição do material às Zonas Eleitorais, e consequentemente o
decorrer do processo eletivo do 2º Turno das Eleições 2020, será interpretado como
inexecução do contrato.

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

 

17.7. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa
licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil, decorrentes das
infrações cometidas.

 

17.8. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

 

17.9. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

 

17.10. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

 

17.11. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

17.18. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

17.19. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

 

18- DO PAGAMENTO

 

18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias após o atesto da nota fiscal respectiva, a qual deverá
ser entregue acompanhado das certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços.

 

18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas.

 

18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

18.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente.

 

18.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção conforme a legislação de regência.

 

18.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

 

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

 

 

 

I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644

365 365

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n°
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da
Despesa n° 339039 (Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

20.1. São obrigações do Contratante:

 

a) Promover, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, o
acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando à empresa as ocorrências de qualquer fato que, a seu critério, exijam
medidas por parte daquela;

 

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

 

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

 

d) Permitir acesso às dependências do TRE-AL dos empregados da licitante vencedora,
os quais deverão estar devidamente credenciados, para retirada e entrega de modelos
e produtos;

 

e) Rejeitar, por intermédio do Gestor designado e da Seção de Almoxarifado, qualquer
material entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas
exigidas neste ato convocatório;

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

21.1. São obrigações da contratada:

 

a. Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com todas as
condições, modelos e prazos estipulados;

 

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem prévia e
expressa anuência do Contratante;

 

c) Substituir, em 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, todo e
qualquer material que apresentar defeito ou estiver fora das especificações constantes
do Termo de Referência;

 

d) Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, o
material que, em virtude de sua rejeição, tiver sido substituído, sob pena de descarte
ou de aproveitamento por parte da Administração;

 

e) Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
contratação.

 

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

 

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

 

h) Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis que anteceder o
prazo da entrega do material, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

 

22- DO RECEBIMENTO

 

22.1. Os materiais confeccionados deverão ser entregues, no horário de expediente
do Órgão, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas: Avenida Menino Marcelo, 7.200,
Antares, Maceió – AL CEP 57083-410 Tel.: 82-3328-1947. Horário: de segunda a sexta,
das 8h. às 18h.

 

22.2. Para o primeiro turno, o prazo de entrega será de 05 (cinco) dias, contados da
data de autorização da Unidade Fiscalizadora, para a impressão definitiva. Após este
prazo, o fornecedor ficará sujeito a sanções por mora ou inadimplemento parcial ou
total do contrato, conforme disposto no instrumento convocatório. Para o 2º turno, a
autorização da Unidade Fiscalizadora deverá ser providenciada no dia útil imediato à
realização do 1º Turno, observando-se que o prazo máximo de entrega final,
impreterivelmente, até o dia 20 de novembro de 2020.

 

22.3. Por ocasião da entrega, os materiais serão conferidos e, se verificadas
irregularidades, serão devolvidos à empresa contratada, que terá o prazo máximo de 5
(cinco) dias para substituí-los, circunstância que não interromperá o prazo de
execução contratual.

 

22.4. O recebimento será efetuado da seguinte forma:

 

a) Provisoriamente, em até 2 dias úteis, pela Seção de Almoxarifado do TRE-AL, para
posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes do
pedido, para os materiais respectivos ao 1º Turno das Eleições 2020. Quanto aos
materiais respectivos ao 2º Turno das Eleições 2020, estes serão recebidos em até 1
(um) dia útil.

 

b) Definitivamente, em até 3 dias úteis, após verificação de qualidade e quantidade dos
materiais e consequente aceitação pela Unidade Fiscalizadora do Contrato, com o
auxílio das unidades executoras (Coordenadoria de Logística da Secretaria de
Tecnologia da Informação e Comissão de Planejamento das Eleições 2020). Para os
materiais respectivos ao 2º Turno das Eleições, o material será recebido definitivamente
em 1 (um) dia útil após o recebimento.

 

22.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados, e
distribuídos nas quantidades previstas no Anexo I-A.

 

22.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, ao
exame qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar, corrigir,
substituir, no todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções porventura
detectados, no todo ou em parte.

 

23 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

23.1. Tendo em conta o disposto no inciso III, do art. 5º da I.N. nº 01/2010, que
dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens,
contratação de serviços ou obras, informo que os materiais constantes no rol deste
Termo de Referência sejam, 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.
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24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

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

24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.

24.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

24.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administração.

24.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

24.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

24.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

24.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002,
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações
e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

 

24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I- Termo de Referência;

ANEXO I-A – Especificações dos Itens e Preços Máximos;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Declaração de Ciência de Modelos e Condições.

 

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

 

Maceió/AL, 04 de agosto de 2020.
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Ingrid Pereira de Lima Araujo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 
 
 
 
 
 

 
ITEM

 
ESPECIFICAÇÃO

 
BASE DE
CÁLCULO

 
UNID.

Quantidade
Preço
Máximo
Unitário

Preço
Máximo
Unitário

1

Lista com nome e
número dos
candidatos, para
cada Seção
Eleitoral, em
papel formato A2
(420x594mm),
branco, de 75
g/m², com
impressão na
frente, em preto
e em tipo
uniforme de
letras e
números. 1. As
listas serão
confeccionadas
com listagens
particularizadas
município a
município, 102 ao
todo, de acordo
com o registro de
candidaturas
pertinente. 2.
Será um arquivo
para cada
município,
porém,
utilizando-se a
mesma letra e
fontes para
todos os
municípios,
mudando-se
apenas os
números de
candidatos e
partidos e a
quantidade deles
em cada lista.

1 folha A2
(420x594mm) por
seção eleitoral,
em todo o Estado,
com acréscimo
contingente de
10%

Folha 11.310 1,87 21.149,70

2

Lista com nome e
número dos
candidatos, para
cada Seção
Eleitoral, em
papel formato A3
(297x420mm),
branco, de 75
g/m², com
impressão na
frente, em preto
e em tipo
uniforme de
letras e
números. 1. As
listas serão
confeccionadas
com listagens
particularizadas
município a
município, 102 ao
todo, de acordo

1 folha A3
(297x420mm) por
seção eleitoral,
em todo o Estado,
com acréscimo

Folha 1.450 1,53 2.218,50
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com o registro de
candidaturas
pertinente. 2.
Será um arquivo
para cada
município,
porém,
utilizando-se a
mesma letra e
fontes para
todos os
municípios,
mudando-se
apenas os
números de
candidatos e
partidos e a
quantidade deles
em cada lista.

contingente de
10%.

3

Lista com nome e
número de
candidato para
cada Seção
Eleitoral, em
papel formato A4
(210x297mm),
branco, de 75
g/m², com
impressão na
frente, em preto
e em tipo
uniforme de
letras e
números.
 
OBSERVAÇÃO:
02 (candidatos) a
Prefeito após
definição no
primeiro turno.
(2º Turno, se
houver)

1 folha A4
(210x297mm) por
seção eleitoral,
apenas para a
Capital, com
acréscimo
contingente de
10%.

Folha 1.716 0,81 1.389,96

4

Cartaz Artigo 39-
A (Lei 9.504/97),
tamanho A3;
formato 29,7 x 42
cm.; Cores: 4/0;
Papel couché
fosco 115 g/m²;
impressão offset,
acondicionados
em pacotes de 50
unidades cada.
Modelo a ser
fornecido.

1 por Seção
Eleitoral, com
acréscimo
contingente de
aproximadamente
10%,
considerando a
divisão em
pacotes de 50
unidades.

Unid. 6.490 0,57 3.699,30

5

Cartaz Artigo 39-
A (Lei 9.504/97),
tamanho A3;
formato 29,7 x 42
cm.; Cores: 4/0;
Papel couché
fosco 115 g/m²;
impressão offset,
acondicionados
em pacotes de 50
unidades cada.
Modelo a ser
fornecido.
(2º Turno, se
houver)

1 por Seção
Eleitoral, com
acréscimo
contingente de
aproximadamente
10%,
considerando a
divisão em
pacotes de 50
unidades.

Unid. 1.716 0,83 1.424,28

 
ANEXO II

 
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

 
Dados da Empresa:
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Razão
Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site
internet  

 
Dados do Representante da Empresa:
 
 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de
Identidade  

Orgão
Expedidor  

CPF  

 
Dados Bancários da Empresa
 
 

Banco  

Agência  

Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa:
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Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim ( ) Não
 

ANEXO III
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA
 

 
 
 
 
______________________________, CNPJ/MF nº , sediada na Fone:______________ ,
endereço eletrônico: , declara, sob as penas da lei, que tomou ciência dos
modelos e condições para cumprimento das obrigações previstos no Pregão nº
XX/2020 e seus anexos.
 
 

Maceió, ____ de _____ de 2020.

 
_________________________

Representante

 
CPF nº ____________ e RG nº _____________

 
 

Em 04 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 04/08/2020, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0740247 e o código CRC 99B2222A.

0001765-04.2020.6.02.8000 0740247v3
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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 04/08/2020 08:27:40 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos

Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 05/08/2020 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) 
nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa 

Pregão 00050/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação 

001765-04.2020 Menor Preço

Quantidade de Itens 

Equalização de ICMS Internacional 5

Objeto 

Contratação de serviços de impressão e confecção de material gráfico para as eleições de 2020, conforme 

especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação

05/08/2020

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação 

A partir de  05/08/2020  às 08:00 Em 19/08/2020  às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade 
Gestora 

Unidade Gestora 

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho 

00001 2019    NE   000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 04/08/2020 08:29:06 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa 

Pregão 00050/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação 

001765-04.2020 Menor Preço

* Lei 13.979/2020, art.4-G(COVID-19) ?    Sim   Não   

Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados 

Equalização de ICMS Internacional 5 5 0

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas 

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto 

Contratação de serviços de impressão e confecção de material gráfico para as eleições de 2020, conforme especificações 

e condições assentadas no edital e seus anexos.

Informações Gerais 

Recurso

Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens 

Nacional

Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato 

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função 

087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES Vice-presidente, em Exercício

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação 

05/08/2020

CPF do Responsável Nome Função 

012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

UG Gestão Empenho 

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital 

Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital 

A partir de 05/08/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço 

Logradouro 

Avenida Aristeu de Andrade, 377

Bairro 

Farol

Município/UF 

27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax 

82 21227764 7765
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 Ambiente: PRODUÇÃO Pesquisar Licitação 04/08/2020 08:28:41 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG de Atuação 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da UASG UASG 

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação * Ano da Licitação 

00050 / 2020

Modalidade de Licitação Situação da Licitação Característica da Licitação

 Pregão

 Concorrência

 Tomada de Preços

 Convite

 Concurso

Revogada

Anulada

Suspensa

 Tradicional

 Registro de Preço (SRP)

Pesquisar Limpar

UASG 
Origem

Modalidade de 
Licitação

Nº da 
Licitação

Característica Objeto
Situação Atual 

da Licitação
Ação

70011 Pregão Eletrônico 00050/2020 Tradicional
Contratação de serviços de impressão e confecção 
de material gráfico para as eleições de 2020, 
confo...

Licitação A 
Publicar

Visualizar 

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Um registro encontrado. 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 04/08/2020 08:29:28 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa 

Pregão 00050/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

5 5 0

Filtro

Nº do Item Descrição do Item
Itens Vinculados ao 
Grupo

Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010 

Itens Inconsistentes 

Itens Cancelados 

Pesquisar Limpar

Nº 
do 

Item

Tipo 
de 

Item 
(*)

Item

Situação 
do Item 

na 
Licitação

Qtde 
Item

Unidade de 
Fornecimento

Critério de 
Julgamento

Tipo de 
Benefício

Decr. 
7174

Critério 
de Valor

Grupo
Consis-
tente?

Ação

1 S 

18724 - Gráfico - 
confecção selo , 
convite , 
impressos , 
certificadoenvelope

- 11.310 Unidade
Menor 
Preço

Tipo I Não 
Valor 

Estimado 
- Sim Visualizar

2 S 

18724 - Gráfico - 
confecção selo , 
convite , 
impressos , 
certificadoenvelope

- 1.450 Unidade
Menor 
Preço

Tipo I Não 
Valor 

Estimado 
- Sim Visualizar

3 S 

18724 - Gráfico - 
confecção selo , 
convite , 
impressos , 
certificadoenvelope

- 1.716 Unidade
Menor 
Preço

Tipo I Não 
Valor 

Estimado 
- Sim Visualizar

4 S 

18724 - Gráfico - 
confecção selo , 
convite , 
impressos , 
certificadoenvelope

- 6.490 Unidade
Menor 
Preço

Tipo I Não 
Valor 

Estimado 
- Sim Visualizar

5 S 

18724 - Gráfico - 
confecção selo , 
convite , 
impressos , 
certificadoenvelope

- 1.716 Unidade
Menor 
Preço

Tipo I Não 
Valor 

Estimado 
- Sim Visualizar

(*) M - Material    S - Serviço 

Licitação Edital / Relação de Itens Grupos Nova Pesquisa de Licitações

5 registros encontrados, exibindo todos os registros. 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 04/08/2020 08:29:47 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa 

Pregão 00050/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Item

Nº do Item Tipo de Item Item 

1 Serviço 18724 - Gráfico - confecção selo , convite , impressos , certificadoenvelope

Unidade de Fornecimento 

Unidade

Descrição Detalhada 

Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral, em papel formato A2 (420x594mm), branco, de 75 
g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e números. 1. As listas serão confeccionadas 

com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de acordo com o registro de candidaturas 

pertinente. 2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizandose a mesma letra e fontes para todos os 

 Item Sustentável 

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$) 

11310 Serviços Comuns Menor Preço Valor Estimado 21.149,70

Valor Sigiloso?  Sim  Não 

Tipo de Benefício Grupo 

Tipo I Não Agrupado

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010 

Intervalo Mínimo entre Lances 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade

27855 - Maceió/AL 11310

Pesquisas de Preço de Mercado 

Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

25/06/2020 36.192,00 04.487.560/0001-73 GRAFICA E EDITORA MASCARENHAS EIRELI

Item Anterior Ir para o Item: 1 Ir Próximo Item

Licitação Edital / Relação de Itens Grupos Itens Nova Pesquisa de Licitações
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 04/08/2020 10:32:45 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa 

Pregão 00050/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Item

Nº do Item Tipo de Item Item 

2 Serviço 18724 - Gráfico - confecção selo , convite , impressos , certificadoenvelope

Unidade de Fornecimento 

Unidade

Descrição Detalhada 

Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral, em papel formato A3 (297x420mm), branco, de 75 
g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e números. 1. As listas serão confeccionadas 

com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de acordo com o registro de candidaturas 

pertinente. 2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizandose a mesma letra e fontes para todos os 

 Item Sustentável 

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$) 

1450 Serviços Comuns Menor Preço Valor Estimado 2.218,50

Valor Sigiloso?  Sim  Não 

Tipo de Benefício Grupo 

Tipo I Não Agrupado

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010 

Intervalo Mínimo entre Lances 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade

27855 - Maceió/AL 1450

Pesquisas de Preço de Mercado 

Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

25/06/2020 20.300,00 04.487.560/0001-73 GRAFICA E EDITORA MASCARENHAS EIRELI

Item Anterior Ir para o Item: 2 Ir Próximo Item

Licitação Edital / Relação de Itens Grupos Itens Nova Pesquisa de Licitações

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0740652)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 370



 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 04/08/2020 10:35:32 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa 

Pregão 00050/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Item

Nº do Item Tipo de Item Item 

3 Serviço 18724 - Gráfico - confecção selo , convite , impressos , certificadoenvelope

Unidade de Fornecimento 

Unidade

Descrição Detalhada 

Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A4 (210x297mm), branco, de 75 g/m², 
com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e números. 

OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após definição no primeiro turno. (2º Turno, se houver)

 Item Sustentável 

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$) 

1716 Serviços Comuns Menor Preço Valor Estimado 1.389,96

Valor Sigiloso?  Sim  Não 

Tipo de Benefício Grupo 

Tipo I Não Agrupado

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010 

Intervalo Mínimo entre Lances 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade

27855 - Maceió/AL 1716

Pesquisas de Preço de Mercado 

Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

25/06/2020 8.580,00 04.487.560/0001-73 GRAFICA E EDITORA MASCARENHAS EIRELI

Item Anterior Ir para o Item: 3 Ir Próximo Item

Licitação Edital / Relação de Itens Grupos Itens Nova Pesquisa de Licitações

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0740652)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 371



 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 04/08/2020 10:35:59 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa 

Pregão 00050/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Item

Nº do Item Tipo de Item Item 

4 Serviço 18724 - Gráfico - confecção selo , convite , impressos , certificadoenvelope

Unidade de Fornecimento 

Unidade

Descrição Detalhada 

Cartaz Artigo 39A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato 29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; 
impressão offset, acondicionados em pacotes de 50 unidades cada. Modelo a ser fornecido.

 Item Sustentável 

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$) 

6490 Serviços Comuns Menor Preço Valor Estimado 3.699,30

Valor Sigiloso?  Sim  Não 

Tipo de Benefício Grupo 

Tipo I Não Agrupado

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010 

Intervalo Mínimo entre Lances 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade

27855 - Maceió/AL 6490

Pesquisas de Preço de Mercado 

Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

25/06/2020 3.245,00 04.487.560/0001-73 GRAFICA E EDITORA MASCARENHAS EIRELI

Item Anterior Ir para o Item: 4 Ir Próximo Item

Licitação Edital / Relação de Itens Grupos Itens Nova Pesquisa de Licitações

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0740652)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 372



 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 04/08/2020 10:36:56 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa 

Pregão 00050/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Item

Nº do Item Tipo de Item Item 

5 Serviço 18724 - Gráfico - confecção selo , convite , impressos , certificadoenvelope

Unidade de Fornecimento 

Unidade

Descrição Detalhada 

Cartaz Artigo 39A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato 29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; 
impressão offset, acondicionados em pacotes de 50 unidades cada. Modelo a ser fornecido.  

(2º Turno, se houver)

 Item Sustentável 

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$) 

1716 Serviços Comuns Menor Preço Valor Estimado 1.424,28

Valor Sigiloso?  Sim  Não 

Tipo de Benefício Grupo 

Tipo I Não Agrupado

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010 

Intervalo Mínimo entre Lances 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade

27855 - Maceió/AL 1716

Pesquisas de Preço de Mercado 

Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

25/06/2020 1.372,80 04.487.560/0001-73 GRAFICA E EDITORA MASCARENHAS EIRELI

Item Anterior Ir para o Item: 5 Ir Próximo Item

Licitação Edital / Relação de Itens Grupos Itens Nova Pesquisa de Licitações

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0740652)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 373
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 00176504.2020. Objeto: Contratação de serviços de impressão e confecção
de material gráfico para as eleições de 2020, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 05/08/2020 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol  Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700115000502020. Entrega das Propostas: a
partir de 05/08/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
19/08/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet  04/08/2020) 70011000012019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 10/2020 (000099921.2020.6.03.8000) que tem
por objeto a aquisição de material de consumo.

R E T I F I C AÇ ÃO

No extrato do Quarto Termo Aditivo ao Termo de Compromisso nº 2/2016,
publicado no D.O.U. nº 106, de 04/06/2020, Seção 3, página 95, ONDE SE LÊ "...Signatários:
Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP, e Symone Maria de Oliveira Chaves
e Rosiane Viana Chaves, representantes da contratada.", LEIASE "...Signatários: Des.
Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP, e Débora Rosinelli da Rocha e Joselúcio
Figueiredo de Souza, representantes da contratada".

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 20445/2016 TREAM Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato n.
13/2016, de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas
elétricos prediais do TRE/AM. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. CONTRATADA: ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA. Fundamentação
Legal: Lei n. 8.666/93, em especial o seu Art. 57, II. Do Objeto: alteração do caput da
Cláusula Quarta (Da Vigência). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, ou seja, de
31/08/2020 a 30/08/2021. Data da Assinatura: 20/07/2020. Assinam: Desdor. Presidente,
ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo Contratante, o Sr. ALBERTO SILVIO ARRUDA pela
Contratada.

R E T I F I C AÇ ÃO

No Processo: 3633/2020  PAD/TRE/AM, publicado no DOU n. 148, de
04/08/2020, seção 3, pág. 130, onde se lê "Processo 3553/2019 TREAM", leiase "Processo
3633/2020 TREAM, e onde se lê "DECISIVO SERVIÇO DE APOIO RATIVO EIRELI", leiase
"DECISIVO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI".

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2020 - UASG 70013

Nº Processo: 004948954.2019. Objeto: Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado
(STFC), bem como para Prestação Imediata, Eventual ou Temporária do Serviço Telefônico
de Discagem Direta Gratuita (0800). Total de Itens Licitados: 5. Edital: 05/08/2020 das
08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150  Salvador  Ba, Paralela 
Salvador/BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700135000492020. Entrega
das Propostas: a partir de 05/08/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 20/08/2020 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
O Edital está disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço
www.treba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas por meio dos telefones (71)
33737085 e (71) 982010119.

CRISTIANA MARIA PAZ LIMA SOARES
Pregoeira

(SIASGnet  04/08/2020) 70013000012019NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

DIRETORIAGERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2020

Processo n.º 5525/2020. Objeto: aquisição de pen drives para utilização com o JE Connect.
v. Doc. PAD N.º 128335/2020. O certame foi declarado fracassado e o item foi cancelado
pela recusa das propostas apresentadas. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor
Geral do TRE/CE. Data:03/08/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
DiretorGeral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo Digital 9784/2019. Ata de Registro de Preços nº 33/2020, oriunda
do Pregão Eletrônico TREGO 18/2020. Objeto: Registro de preços para eventual
contratação de empresa para realizar os serviços de coleta, transporte e distribuição de
urnas eletrônicas a serem utilizadas nas Eleições 2020 nos Fóruns e Cartórios das Zonas
Eleitorais do TRE . Quantidade/ Preço unitário registrado  Item 6  Goianésia : 208/ R$
27,00; item 9  Jataí: 273/ R$ 22,00. Empresa Beneficiária: TRIUNFO TRANSPORTES LTDA
(CNPJ 03.409.040/000180). Vigência da ata: 12 meses a partir de 04/08/2020. Goiânia,
04/08/2020. Cristina Tokarski Persijn. Secretária de Administração e Orçamento.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo Digital 9784/2019. Ata de Registro de Preços nº 30/2020, oriunda
do Pregão Eletrônico TREGO 18/2020. Objeto: Registro de preços para eventual
contratação de empresa para realizar os serviços de coleta, transporte e distribuição de
urnas eletrônicas a serem utilizadas nas Eleições 2020 nos Fóruns e Cartórios das Zonas
Eleitorais do TRE . Quantidade/ Preço unitário registrado  Item 2  Anápolis : 1760/ R$
13,50. Empresa Beneficiária: ATLANTIC MUDANÇAS E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ
09.144.019/000186). Vigência da ata: 12 meses a partir de 03/08/2020. Goiânia,
04/08/2020. Cristina Tokarski Persijn. Secretária de Administração e Orçamento.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo Digital 9784/2019. Ata de Registro de Preços nº 31/2020, oriunda
do Pregão Eletrônico TREGO 18/2020. Objeto: Registro de preços para eventual
contratação de empresa para realizar os serviços de coleta, transporte e distribuição de
urnas eletrônicas a serem utilizadas nas Eleições 2020 nos Fóruns e Cartórios das Zonas
Eleitorais do TRE . Quantidade/ Preço unitário registrado  Item 3  Aparecida de Goiânia
: 1793/ R$ 8,00; item 7  Goiânia: 5964/ R$ 8,90; item 8  Itumbiara: 271/ R$ 29,00 e item
12  Senador Canedo : 211/ R$ 25,00. Empresa Beneficiária: MULTI PRIME TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA (CNPJ 09.454.434/000136). Vigência da ata: 12 meses a partir de
30/07/2020. Goiânia, 04/08/2020. Cristina Tokarski Persijn. Secretária de Administração e
Orçamento.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo Digital 9784/2019. Ata de Registro de Preços nº 29/2020, oriunda
do Pregão Eletrônico TREGO 18/2020. Objeto: Registro de preços para eventual
contratação de empresa para realizar os serviços de coleta, transporte e distribuição de
urnas eletrônicas a serem utilizadas nas Eleições 2020 nos Fóruns e Cartórios das Zonas
Eleitorais do TRE . Quantidade/ Preço unitário registrado  Item 1  Águas Lindas de Goiás
: 288/ R$ 13,50; item 4  Catalão: 302/ R$ 20,00; item 5  Formosa: 313/ R$ 20,00 e item
11  Rio Verde : 426/ R$ 25,00. Empresa Beneficiária: JLM DE ALMEIDA EPP (CNPJ
86.960.721/000169). Vigência da ata: 12 meses a partir de 29/07/2020. Goiânia,
04/08/2020. Cristina Tokarski Persijn. Secretária de Administração e Orçamento.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020 - UASG 70023

Nº Processo: 7943/2020. Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha e de material de
limpeza e produtos de higienização. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 05/08/2020 das
09h00 às 17h59. Endereço: Praca Civica, 300  Centro,  Goiânia/GO ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700235000302020. Entrega das Propostas: a
partir de 05/08/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
19/08/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

CRISTINA TOKARSKI PERSIJN
Secretária de Administração e Orçamento

(SIASGnet  04/08/2020) 70023000012020NE000039

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 25/2020. SEI nº 000846160.2020.6.27.8000 (PGE Nº 2/2020) Contratante: A
União, representada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Contratado: CRIATIVA
PROJETOS E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ nº. 27.943.494/000102. Objeto:
Prestação de serviços de mensageiria para atender as necessidades administrativas da
Seção de Protocolo, Documentos Eletrônicos Expedição. Valor Anual: R$ 31.896,60 (trinta
e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta centavos), acrescido do valor
estimado de R$ 2.167,20 para pagamento de serviços adicionais de horas extras em anos
eleitorais. Nota de Empenho: 2020NE000597. Elemento de Despesa 33.90.37  Locação de
Mão de Obra. Vigência: No primeiro dia útil após a publicação no DOU e duração de 12
(doze) meses. Data de assinatura do último signatário: 03/08/2020. Signatários: Des.
Tyrone José Silva, Presidente do TREMA e o Sr. Márcio Carvalho de Sousa, Representante
da Contratada.

S EC R E T A R I A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATOS DE NOTA DE EMPENHO

Nº.: 2020NE000632. Data de emissão: 31/07/2020. Espécie: Empenho de despesa. Processo
SEI nº 001104078.2020.6.27.8000. Objeto: aquisição de copo descartável para café  50 ml
(item 14 da ARP nº 37/2020  PGE nº 10/2020). Valor: R$ 793,75. Credor: COMERCIAL RIO
ANIL EIRELI  EPP (CNPJ 12.298.140/000177).

Nº.: 2020NE000628. Data de emissão: 30/07/2020. Espécie: Empenho de despesa. Processo
SEI nº 001103811.2020.6.27.8000. Objeto: aquisição de materiais de expediente  fita
adesiva (item 24 da ARP nº 19/2020  PGE nº 07/2020). Valor: R$ 3.073,10. Credor: VERGÊ
COMÉRCIO LTDAEPP (CNPJ: 03.513.380/000156).

Nº.: 2020NE000636. Data de emissão: 03/08/2020. Espécie: Empenho de despesa. Processo
SEI nº 000183525.2020.6.27.8000. Objeto: aquisição de 395 faixas e 502 banners em lona
(itens 1 e 2 da Ata de Registro de Preços n.º 53/2020  PGE nº 19/2020). Valor: R$ R$
22.861,00. Credor: NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  EPP  NOVAGRAF
(CNPJ: 86.863.412/000170).

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Publicação do PE nº 50/2020 no DOU (0741011)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 374
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2020.
À CPREG, 
Ao Senhor Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 05/08/2020, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0741014 e o código CRC 596AACE9.

0001765-04.2020.6.02.8000 0741014v1
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16/04/2020 SEI/TRE-AL - 0667382 - Portaria Presidência

https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=714790&infra_siste… 1/2

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 81/2020 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº
0001604-91.2020.6.02.8000, resolve:

Art. 1º. Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI (Analista Judiciário – Área Judiciária);
JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO (Técnico Judiciário - Área Administrativa); para funcionarem
como pregoeiros nos certames licitatórios deste Tribunal pelo período de 01 (um) ano, devendo atuar como
substituto, em face da necessidade do serviço, o servidor HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE (Técnico
Judiciário – Área Administrativa), nos casos de impedimentos e afastamentos legais e regulamentares de um
dos titulares.

§ 1º. Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado novo ato de
designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os presentes mandatos
por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de evitar a descontinuidade
da realização dos pregões.

§ 2º. Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada a licitação ou
mesmo para qualquer outro ato, os Pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à Coordenadoria de
Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, a
redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º. A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e Patrimônio deste
Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos Pregoeiros, de forma alternada e equitativa.

§ 4º. Os pregoeiros poderão funcionar como membros de equipe de apoio.

Art. 2º. O Pregoeiro designado para condução licitatória, poderá solicitar, justificativamente, ao titular das
Unidades do Órgão, a indicação de servidor com conhecimento técnico compatível com o objeto do certame,
para auxiliar os trabalhos, observando o prazo mínimo de 48h (quarenta e oito horas) para a comunicação.

Art. 3º. Designar os servidores: Rodrigo Ferreira Moura - Técnico Judiciário; Carlos Antônio Vieira Costa,
Técnico Judiciário; e Luciana Wander de Oliveira Melo, Técnico Judiciário; lotados na Secretaria de
Administração, todos para atuarem como membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º. Fixar as seguintes determinações:

a) Os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de horas em períodos simultâneos, resguardando a
permanência de, no mínimo, 01 (um) dos designados no artigo 1º desta Portaria;

b) Os membros de equipe de apoio poderão observar entre si os períodos de férias ou compensação de horas,
com o objetivo de preservar o número mínimo de 01 (um) deles;

c) A comunicação em decorrência das alíneas "a)" do presente artigo deverá ser efetuada com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL;

d) Na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão um Pregoeiro e mais quantos Membros de
Apoio sejam necessários, a critério do respectivo Pregoeiro;

Publicador_DJE nº 20200055
Disponibilização: 24/03/2020
Publicação: 25/03/2020
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e) O Pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros de equipe de apoio para a realização de
determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a convocação e a data
marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia imediata do servidor no
referido prazo.

Art. 5º. Salvo especial determinação da Presidência do TRE/AL em contrário, os trabalhos dos pregoeiros e
dos membros de equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Parágrafo único. As chefias desses servidores deverão observar o fiel atendimento da prescrição contida no
caput deste artigo.

Art. 6º. Fica revogada a Portaria TRE/AL nº 120/2019, 350/2019 e demais atos em contrário.

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

PRESIDENTE

Maceió, 12 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em
16/03/2020, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0667382 e o código
CRC 922F9505.

0001604-91.2020.6.02.8000 0667382v3
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Pregão Eletrônico

70011 .502020 .83516 .4476 .381948336

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00050/2020

Às 14:00 horas do dia 19 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 81/2020 de 25/03/2020, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 001765-04.2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00050/2020. Modo
de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de impressão e confecção
de material gráfico para as eleições de 2020, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus
anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances
ofertados.

Item: 1
Descrição: Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope
Descrição Complementar: Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral, em papel
formato A2 (420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números. 1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de
acordo com o registro de candidaturas pertinente. 2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a
mesma letra e fontes para todos os municípios, mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a
quantidade deles em cada lista.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 11.310 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 21.149,7000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 2
Descrição: Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope
Descrição Complementar: Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral, em papel
formato A3 (297x420mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números. 1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de
acordo com o registro de candidaturas pertinente. 2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a
mesma letra e fontes para todos os municípios, mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a
quantidade deles em cada lista.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1.450 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.218,5000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 3
Descrição: Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope
Descrição Complementar: Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato
A4 (210x297mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e
números. OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após definição no primeiro turno. (2º Turno, se houver)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1.716 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.389,9600 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 4
Descrição: Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope
Descrição Complementar: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato 29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0;
Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de 50 unidades cada. Modelo a ser
fornecido.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
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Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 6.490 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.699,3000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 5
Descrição: Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope
Descrição Complementar: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato 29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0;
Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de 50 unidades cada. Modelo a ser
fornecido. (2º Turno, se houver)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1.716 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.424,2800 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

21.168.531/0001-68 ARW EDITORA
GRAFICA
EIRELI

Sim Sim 11.310 R$ 1,8600 R$ 21.036,6000 19/08/2020
11:18:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A2 (420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e
em tipo uniforme de letras e números. 1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas
município a município, 102 ao todo, de acordo com o registro de candidaturas pertinente. 2. Será um
arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os municípios,
mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

13.616.554/0001-60 GRAFICA
ITUANA LTDA

Sim Sim 11.310 R$ 1,8600 R$ 21.036,6000 19/08/2020
12:08:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A2 (420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e
em tipo uniforme de letras e números. 1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas
município a município, 102 ao todo, de acordo com o registro de candidaturas pertinente. 2. Será um
arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os municípios,
mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

06.040.500/0001-33 DIGITALMIX
GRAFICA &
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 11.310 R$ 1,8700 R$ 21.149,7000 05/08/2020
08:59:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A2 (420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e
em tipo uniforme de letras e números. 1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas
município a município, 102 ao todo, de acordo com o registro de candidaturas pertinente. 2. Será um
arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os municípios,
mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

08.804.604/0001-00 AVOHAI
EVENTOS LTDA

Sim Sim 11.310 R$ 1,8700 R$ 21.149,7000 18/08/2020
13:10:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A2 (420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e
em tipo uniforme de letras e números. 1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas
município a município, 102 ao todo, de acordo com o registro de candidaturas pertinente. 2. Será um
arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os municípios,
mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

24.084.386/0001-25 GRAFICA E
EDITORA
LICEU LTDA

Sim Sim 11.310 R$ 1,8700 R$ 21.149,7000 18/08/2020
14:31:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Lista com nome e número dos candidatos, para
cada Seção Eleitoral, em papel formato A2 (420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente,
em preto e em tipo uniforme de letras e números. 1. As listas serão confeccionadas com listagens
particularizadas município a município, 102 ao todo, de acordo com o registro de candidaturas pertinente.
2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os
municípios, mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.
Especificação do objeto do presente certame - conforme edital- Declaramos que em nosso preço estão
inclusos todos e quaisquer custos inerentes a confecção do presente objeto, tais como impostos, custos
operacionais, trabalhistas, etc; Nos comprometendo a entregar todo material de acordo com o edital em
epigrafe. Declaramos que estamos de acordo com todos os termos do edital bem como seus prazos e
determinações. Declaramos que estamos plenamente habilitados a participar do presente certame.
Declaramos que cumprimos todos os requisitos de habilitação, não estamos impedidos de participar em
qualquer âmbito federal, estadual ou municipal em território nacional ou internacional. Declaramos que
temos pleno conhecimento dos termos do edital, e concordamos com todos os termos do mesmo. Validade
da proposta, prazo de entrega e prazo de pagamento conforme edital. Marca/Modelo do produto: Próprio
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02.472.396/0002-86 GRAFICA E
EDITORA
ALIANCA LTDA

Sim Sim 11.310 R$ 1,8700 R$ 21.149,7000 18/08/2020
16:56:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A2 (420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e
em tipo uniforme de letras e números. 1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas
município a município, 102 ao todo, de acordo com o registro de candidaturas pertinente. 2. Será um
arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os municípios,
mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

30.597.675/0001-20 GDD EDITORA
GRAFICA LTDA

Sim Sim 11.310 R$ 1,8700 R$ 21.149,7000 18/08/2020
17:39:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Lista com nome e número dos candidatos, para
cada Seção Eleitoral, em papel formato A2 (420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente,
em preto e em tipo uniforme de letras e números. 1. As listas serão confeccionadas com listagens
particularizadas município a município, 102 ao todo, de acordo com o registro de candidaturas pertinente.
2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os
municípios, mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

32.648.923/0001-40 GRAFICA E
EDITORA
VIEIRA EIRELI

Sim Sim 11.310 R$ 1,8700 R$ 21.149,7000 19/08/2020
07:50:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A2 (420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e
em tipo uniforme de letras e números. 1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas
município a município, 102 ao todo, de acordo com o registro de candidaturas pertinente. 2. Será um
arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os municípios,
mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista. MARCA:
MULTICOR

18.658.386/0001-99 MARIA L
CAMINHA DA
SILVA

Sim Sim 11.310 R$ 1,8700 R$ 21.149,7000 19/08/2020
11:01:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A2 (420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e
em tipo uniforme de letras e números. 1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas
município a município, 102 ao todo, de acordo com o registro de candidaturas pertinente. 2. Será um
arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os municípios,
mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 21.149,7000 06.040.500/0001-33 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 21.149,7000 08.804.604/0001-00 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 21.149,7000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 21.149,7000 02.472.396/0002-86 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 21.149,7000 30.597.675/0001-20 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 21.149,7000 32.648.923/0001-40 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 21.149,7000 18.658.386/0001-99 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 21.036,6000 13.616.554/0001-60 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 21.036,6000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 21.000,0000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:04:49:833
R$ 20.999,9900 18.658.386/0001-99 19/08/2020 14:05:41:123
R$ 18.435,3000 32.648.923/0001-40 19/08/2020 14:09:26:210
R$ 18.500,0000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:09:48:120
R$ 18.436,0000 13.616.554/0001-60 19/08/2020 14:14:45:780
R$ 18.440,0000 08.804.604/0001-00 19/08/2020 14:17:42:243
R$ 18.500,0000 02.472.396/0002-86 19/08/2020 14:18:10:700
R$ 18.430,0000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:20:22:927
R$ 18.420,0000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:20:38:337
R$ 18.450,0000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:21:11:330
R$ 18.410,0000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:21:23:800
R$ 18.420,0000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:25:18:497
R$ 11.196,9000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:41:14:767
R$ 15.834,0000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:41:26:067
R$ 12.600,0000 02.472.396/0002-86 19/08/2020 14:41:48:593
R$ 14.816,1000 08.804.604/0001-00 19/08/2020 14:41:52:840
R$ 15.268,5000 13.616.554/0001-60 19/08/2020 14:42:53:130

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
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Evento Data Observações

Aberto 19/08/2020
14:04:26 Item Aberto.

Início 1a
Etapa da
Disputa
Fechada

19/08/2020
14:40:56

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance
entre R$ 18.410,0000 e R$ 18.500,0000.

Encerrada
Disputa
Fechada

19/08/2020
14:45:58 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 19/08/2020
14:45:58 Item encerrado.

Sorteio
eletrônico

19/08/2020
14:45:58

Item teve empate real para o valor 21.149,7000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

19/08/2020
15:04:47

Convocado para envio de anexo o fornecedor ARW EDITORA GRAFICA EIRELI, CNPJ/CPF:
21.168.531/0001-68.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

19/08/2020
15:20:37

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARW EDITORA GRAFICA EIRELI,
CNPJ/CPF: 21.168.531/0001-68.

Recusa 19/08/2020
16:48:07

Recusa da proposta. Fornecedor: ARW EDITORA GRAFICA EIRELI, CNPJ/CPF:
21.168.531/0001-68, pelo melhor lance de R$ 11.196,9000. Motivo: O Edital exige que a
empresa seja da cidade de Maceió (Mercado Local) e o endereço da Empresa ARW EDITORA
GRAFICA EIRELI é o da cidade de Belo Horizonte/MG, contrariando as exigências do
supracitado documento editalício.

Recusa 20/08/2020
14:04:24

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA, CNPJ/CPF:
02.472.396/0002-86, pelo melhor lance de R$ 12.600,0000. Motivo: O Edital exige que a
empresa seja da cidade de Maceió (Mercado Local) e o endereço da Empresa GRAFICA E
EDITORA ALIANCA LTDA é o da cidade de Campestre de Goías/GO, contrariando as exigências
do supracitado documento editalício.

Recusa 20/08/2020
14:40:56

Recusa da proposta. Fornecedor: AVOHAI EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.804.604/0001-00,
pelo melhor lance de R$ 14.816,1000. Motivo: O Edital exige que a empresa seja da cidade de
Maceió (Mercado Local) e o endereço da Empresa AVOHAI EVENTOS LTDA é o da cidade de
Belo Horizonte/MG, contrariando as exigências do supracitado documento editalício.

Recusa 20/08/2020
15:12:15

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA ITUANA LTDA, CNPJ/CPF: 13.616.554/0001-60,
pelo melhor lance de R$ 15.268,5000. Motivo: A empresa permaneceu em silêncio quanto aos
questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Recusa 20/08/2020
15:22:08

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA, CNPJ/CPF:
24.084.386/0001-25, pelo melhor lance de R$ 15.834,0000. Motivo: O Edital exige que a
empresa seja da cidade de Maceió (Mercado Local) e o endereço da Empresa GRÁFICA E
EDITORA LICEU LTDA é o da cidade de Recife/PE, contrariando as exigências do supracitado
documento editalício.

Recusa 20/08/2020
15:52:16

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA E EDITORA VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF:
32.648.923/0001-40, pelo melhor lance de R$ 18.435,3000. Motivo: O Edital exige que a
empresa seja da cidade de Maceió (Mercado Local) e o endereço da Empresa GRÁFICA E
EDITORA VIEIRA EIRELI é no Estado de Goiás, contrariando as exigências do supracitado
documento editalício.

Etapa
Fechada -
Retorno do
Julgamento

20/08/2020
15:52:59 Retorno de Item do Julgamento para a Etapa Fechada da Disputa.

Encerrada
Disputa
Fechada

20/08/2020
15:57:59 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 20/08/2020
15:57:59 Item encerrado.

Sorteio
eletrônico

20/08/2020
15:57:59

Item teve empate real para o valor 21.149,7000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Recusa 20/08/2020
16:22:07

Recusa da proposta. Fornecedor: MARIA L CAMINHA DA SILVA, CNPJ/CPF: 18.658.386/0001-
99, pelo melhor lance de R$ 20.999,9900. Motivo: A empresa permaneceu em silêncio quanto
aos questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Recusa 20/08/2020
16:45:39

Recusa da proposta. Fornecedor: DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA, CNPJ/CPF:
06.040.500/0001-33, pelo melhor lance de R$ 21.149,7000. Motivo: A empresa permaneceu
em silêncio quanto aos questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Recusa 21/08/2020
08:58:02

Recusa da proposta. Fornecedor: GDD EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ/CPF: 30.597.675/0001-
20, pelo melhor lance de R$ 21.149,7000. Motivo: A empresa permaneceu em silêncio quanto
ao questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Item
cancelado no
julgamento

26/08/2020
16:20:07

Item cancelado no julgamento. Motivo: O Edital exige que a empresa seja localizada nesta
Capital (Maceió-AL).
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Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

32.648.923/0001-40 GRAFICA E
EDITORA
VIEIRA EIRELI

Sim Sim 1.450 R$ 1,5000 R$ 2.175,0000 19/08/2020
07:50:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A3 (297x420mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e
em tipo uniforme de letras e números. 1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas
município a município, 102 ao todo, de acordo com o registro de candidaturas pertinente. 2. Será um
arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os municípios,
mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista. MARCA:
MULTICOR

13.616.554/0001-60 GRAFICA
ITUANA LTDA

Sim Sim 1.450 R$ 1,5200 R$ 2.204,0000 19/08/2020
12:08:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A3 (297x420mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e
em tipo uniforme de letras e números. 1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas
município a município, 102 ao todo, de acordo com o registro de candidaturas pertinente. 2. Será um
arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os municípios,
mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

06.040.500/0001-33 DIGITALMIX
GRAFICA &
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 1.450 R$ 1,5300 R$ 2.218,5000 05/08/2020
08:59:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A3 (297x420mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e
em tipo uniforme de letras e números. 1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas
município a município, 102 ao todo, de acordo com o registro de candidaturas pertinente. 2. Será um
arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os municípios,
mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

08.804.604/0001-00 AVOHAI
EVENTOS LTDA

Sim Sim 1.450 R$ 1,5300 R$ 2.218,5000 18/08/2020
13:10:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A3 (297x420mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e
em tipo uniforme de letras e números. 1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas
município a município, 102 ao todo, de acordo com o registro de candidaturas pertinente. 2. Será um
arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os municípios,
mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

24.084.386/0001-25 GRAFICA E
EDITORA LICEU
LTDA

Sim Sim 1.450 R$ 1,5300 R$ 2.218,5000 18/08/2020
14:31:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Lista com nome e número dos candidatos, para
cada Seção Eleitoral, em papel formato A3 (297x420mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente,
em preto e em tipo uniforme de letras e números. 1. As listas serão confeccionadas com listagens
particularizadas município a município, 102 ao todo, de acordo com o registro de candidaturas pertinente.
2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os
municípios, mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.
Especificação do objeto do presente certame - conforme edital- Declaramos que em nosso preço estão
inclusos todos e quaisquer custos inerentes a confecção do presente objeto, tais como impostos, custos
operacionais, trabalhistas, etc; Nos comprometendo a entregar todo material de acordo com o edital em
epigrafe. Declaramos que estamos de acordo com todos os termos do edital bem como seus prazos e
determinações. Declaramos que estamos plenamente habilitados a participar do presente certame.
Declaramos que cumprimos todos os requisitos de habilitação, não estamos impedidos de participar em
qualquer âmbito federal, estadual ou municipal em território nacional ou internacional. Declaramos que
temos pleno conhecimento dos termos do edital, e concordamos com todos os termos do mesmo. Validade
da proposta, prazo de entrega e prazo de pagamento conforme edital. Marca/Modelo do produto: Próprio

02.472.396/0002-86 GRAFICA E
EDITORA
ALIANCA LTDA

Sim Sim 1.450 R$ 1,5300 R$ 2.218,5000 18/08/2020
16:56:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A3 (297x420mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e
em tipo uniforme de letras e números. 1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas
município a município, 102 ao todo, de acordo com o registro de candidaturas pertinente. 2. Será um
arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os municípios,
mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

30.597.675/0001-20 GDD EDITORA
GRAFICA LTDA

Sim Sim 1.450 R$ 1,5300 R$ 2.218,5000 18/08/2020
17:39:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Lista com nome e número dos candidatos, para
cada Seção Eleitoral, em papel formato A3 (297x420mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente,
em preto e em tipo uniforme de letras e números. 1. As listas serão confeccionadas com listagens
particularizadas município a município, 102 ao todo, de acordo com o registro de candidaturas pertinente.
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2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os
municípios, mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

18.658.386/0001-99 MARIA L
CAMINHA DA
SILVA

Sim Sim 1.450 R$ 1,5300 R$ 2.218,5000 19/08/2020
11:01:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A3 (297x420mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e
em tipo uniforme de letras e números. 1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas
município a município, 102 ao todo, de acordo com o registro de candidaturas pertinente. 2. Será um
arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para todos os municípios,
mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.218,5000 06.040.500/0001-33 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 2.218,5000 08.804.604/0001-00 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 2.218,5000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 2.218,5000 30.597.675/0001-20 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 2.218,5000 02.472.396/0002-86 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 2.218,5000 18.658.386/0001-99 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 2.204,0000 13.616.554/0001-60 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 2.175,0000 32.648.923/0001-40 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 2.000,0000 32.648.923/0001-40 19/08/2020 14:10:01:937
R$ 2.174,0000 18.658.386/0001-99 19/08/2020 14:10:05:267
R$ 2.001,0000 13.616.554/0001-60 19/08/2020 14:15:03:710
R$ 1.999,0000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:21:02:370
R$ 2.005,0000 08.804.604/0001-00 19/08/2020 14:22:22:713
R$ 1.900,0000 32.648.923/0001-40 19/08/2020 14:23:30:253
R$ 1.899,0000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:24:23:797
R$ 1.900,0000 13.616.554/0001-60 19/08/2020 14:24:36:237
R$ 1.812,0000 32.648.923/0001-40 19/08/2020 14:24:36:907
R$ 1.850,0000 08.804.604/0001-00 19/08/2020 14:24:47:483
R$ 1.811,0000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:24:47:967
R$ 1.850,0000 13.616.554/0001-60 19/08/2020 14:29:44:657
R$ 1.825,0000 08.804.604/0001-00 19/08/2020 14:29:51:730
R$ 1.305,0000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:41:36:460
R$ 1.740,0000 08.804.604/0001-00 19/08/2020 14:42:14:413
R$ 1.750,0000 13.616.554/0001-60 19/08/2020 14:43:44:407
R$ 1.900,0000 02.472.396/0002-86 21/08/2020 09:28:58:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 19/08/2020
14:09:14 Item Aberto.

Início 1a
Etapa da
Disputa
Fechada

19/08/2020
14:40:56

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre
R$ 1.811,0000 e R$ 1.850,0000.

Encerrada
Disputa
Fechada

19/08/2020
14:45:57 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 19/08/2020
14:45:57 Item encerrado.

Sorteio
eletrônico

19/08/2020
14:45:57

Item teve empate real para o valor 2.218,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Recusa 21/08/2020
08:59:45

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA, CNPJ/CPF:
24.084.386/0001-25, pelo melhor lance de R$ 1.305,0000. Motivo: O Edital exige que a
empresa seja da cidade de Maceió (Mercado Local) e o endereço da Empresa GRÁFICA E
EDITORA LICEU LTDA é o da cidade de Recife/PE, contrariando as exigências do supracitado
documento editalício, conforme chat de conversação.

Recusa 21/08/2020
09:01:03

Recusa da proposta. Fornecedor: AVOHAI EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.804.604/0001-00, pelo
melhor lance de R$ 1.740,0000. Motivo: O Edital exige que a empresa seja da cidade de Maceió
(Mercado Local) e o endereço da Empresa AVOHAI EVENTOS LTDA é o da cidade de Belo
Horizonte/MG, contrariando as exigências do supracitado documento editalício, conforme chat de
conversação.
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Recusa 21/08/2020
09:22:54

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA ITUANA LTDA, CNPJ/CPF: 13.616.554/0001-60, pelo
melhor lance de R$ 1.750,0000. Motivo: Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua proposta,
tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro quanto ao
endereço/localização da sua empresa, conforme chat de conversação.

Recusa 21/08/2020
09:24:05

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA E EDITORA VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF:
32.648.923/0001-40, pelo melhor lance de R$ 1.812,0000. Motivo: O Edital exige que a
empresa seja da cidade de Maceió (Mercado Local) e o endereço da Empresa GRÁFICA E
EDITORA VIEIRA EIRELI é no Estado de Goiás, contrariando as exigências do supracitado
documento editalício, conforme chat de conversação.

Etapa
Fechada -
Retorno do
Julgamento

21/08/2020
09:24:33 Retorno de Item do Julgamento para a Etapa Fechada da Disputa.

Encerrada
Disputa
Fechada

21/08/2020
09:29:33 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 21/08/2020
09:29:33 Item encerrado.

Sorteio
eletrônico

21/08/2020
09:29:33

Item teve empate real para o valor 2.218,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Recusa 21/08/2020
09:34:48

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA, CNPJ/CPF:
02.472.396/0002-86, pelo melhor lance de R$ 1.900,0000. Motivo: O Edital exige que a
empresa seja da cidade de Maceió (Mercado Local) e o endereço da Empresa GRAFICA E
EDITORA ALIANCA LTDA é o da cidade de Campestre de Goías/GO, contrariando as exigências do
supracitado documento editalício, conforme chat de conversação.

Recusa 21/08/2020
09:57:35

Recusa da proposta. Fornecedor: MARIA L CAMINHA DA SILVA, CNPJ/CPF: 18.658.386/0001-99,
pelo melhor lance de R$ 2.174,0000. Motivo: A empresa permaneceu em silêncio quanto aos
questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Recusa 21/08/2020
10:19:32

Recusa da proposta. Fornecedor: DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA, CNPJ/CPF:
06.040.500/0001-33, pelo melhor lance de R$ 2.218,5000. Motivo: A empresa permaneceu em
silêncio quanto aos questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Recusa 21/08/2020
10:40:25

Recusa da proposta. Fornecedor: GDD EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ/CPF: 30.597.675/0001-
20, pelo melhor lance de R$ 2.218,5000. Motivo: A empresa permaneceu em silêncio quanto aos
questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Item
cancelado
no
julgamento

26/08/2020
16:20:27

Item cancelado no julgamento. Motivo: O Edital exige que a empresa seja localizada nesta
Capital (Maceió-AL).

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

32.648.923/0001-40 GRAFICA E
EDITORA
VIEIRA EIRELI

Sim Sim 1.716 R$ 0,8000 R$ 1.372,8000 19/08/2020
07:50:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lista com nome e número de candidato para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A4 (210x297mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e
em tipo uniforme de letras e números. OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após definição no primeiro
turno. (2º Turno, se houver) MARCA: MULTICOR

21.168.531/0001-68 ARW EDITORA
GRAFICA EIRELI

Sim Sim 1.716 R$ 0,8000 R$ 1.372,8000 19/08/2020
11:18:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lista com nome e número de candidato para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A4 (210x297mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e
em tipo uniforme de letras e números. OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após definição no primeiro
turno. (2º Turno, se houver)

13.616.554/0001-60 GRAFICA
ITUANA LTDA

Sim Sim 1.716 R$ 0,8000 R$ 1.372,8000 19/08/2020
12:08:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lista com nome e número de candidato para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A4 (210x297mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e
em tipo uniforme de letras e números. OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após definição no primeiro
turno. (2º Turno, se houver)

06.040.500/0001-33 DIGITALMIX
GRAFICA &
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 1.716 R$ 0,8100 R$ 1.389,9600 05/08/2020
08:59:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lista com nome e número de candidato para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A4 (210x297mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e
em tipo uniforme de letras e números.
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08.804.604/0001-00 AVOHAI
EVENTOS LTDA

Sim Sim 1.716 R$ 0,8100 R$ 1.389,9600 18/08/2020
13:10:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lista com nome e número de candidato para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A4 (210x297mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e
em tipo uniforme de letras e números. OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após definição no primeiro
turno. (2º Turno, se houver)

24.084.386/0001-25 GRAFICA E
EDITORA LICEU
LTDA

Sim Sim 1.716 R$ 0,8100 R$ 1.389,9600 18/08/2020
14:31:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Lista com nome e número de candidato para cada
Seção Eleitoral, em papel formato A4 (210x297mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em
preto e em tipo uniforme de letras e números. OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após definição no
primeiro turno. (2º Turno, se houver) Especificação do objeto do presente certame - conforme edital-
Declaramos que em nosso preço estão inclusos todos e quaisquer custos inerentes a confecção do presente
objeto, tais como impostos, custos operacionais, trabalhistas, etc; Nos comprometendo a entregar todo
material de acordo com o edital em epigrafe. Declaramos que estamos de acordo com todos os termos do
edital bem como seus prazos e determinações. Declaramos que estamos plenamente habilitados a
participar do presente certame. Declaramos que cumprimos todos os requisitos de habilitação, não estamos
impedidos de participar em qualquer âmbito federal, estadual ou municipal em território nacional ou
internacional. Declaramos que temos pleno conhecimento dos termos do edital, e concordamos com todos
os termos do mesmo. Validade da proposta, prazo de entrega e prazo de pagamento conforme edital.
Marca/Modelo do produto: Próprio

02.472.396/0002-86 GRAFICA E
EDITORA
ALIANCA LTDA

Sim Sim 1.716 R$ 0,8100 R$ 1.389,9600 18/08/2020
16:56:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lista com nome e número de candidato para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A4 (210x297mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e
em tipo uniforme de letras e números. OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após definição no primeiro
turno. (2º Turno, se houver)

30.597.675/0001-20 GDD EDITORA
GRAFICA LTDA

Sim Sim 1.716 R$ 0,8100 R$ 1.389,9600 18/08/2020
17:39:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Lista com nome e número de candidato para cada
Seção Eleitoral, em papel formato A4 (210x297mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em
preto e em tipo uniforme de letras e números. OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após definição no
primeiro turno. (2º Turno, se houver)

18.658.386/0001-99 MARIA L
CAMINHA DA
SILVA

Sim Sim 1.716 R$ 0,8100 R$ 1.389,9600 19/08/2020
11:01:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lista com nome e número de candidato para cada Seção
Eleitoral, em papel formato A4 (210x297mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e
em tipo uniforme de letras e números.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.389,9600 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 1.389,9600 02.472.396/0002-86 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 1.389,9600 30.597.675/0001-20 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 1.389,9600 06.040.500/0001-33 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 1.389,9600 08.804.604/0001-00 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 1.389,9600 18.658.386/0001-99 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 1.372,8000 32.648.923/0001-40 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 1.372,8000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 1.372,8000 13.616.554/0001-60 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 1.300,0000 32.648.923/0001-40 19/08/2020 14:12:42:757
R$ 1.297,0000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:12:56:540
R$ 1.200,0000 32.648.923/0001-40 19/08/2020 14:13:13:297
R$ 1.250,0000 02.472.396/0002-86 19/08/2020 14:14:09:837
R$ 1.210,0000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:14:43:003
R$ 1.201,0000 13.616.554/0001-60 19/08/2020 14:15:19:127
R$ 1.370,0000 18.658.386/0001-99 19/08/2020 14:15:19:363
R$ 1.199,0000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:21:51:610
R$ 1.200,0000 02.472.396/0002-86 19/08/2020 14:22:11:067
R$ 1.190,0000 32.648.923/0001-40 19/08/2020 14:23:37:973
R$ 1.189,0000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:26:05:597
R$ 1.201,2000 08.804.604/0001-00 19/08/2020 14:26:29:103
R$ 1.200,0000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:27:10:100
R$ 1.190,0000 13.616.554/0001-60 19/08/2020 14:27:10:317
R$ 1.099,0000 32.648.923/0001-40 19/08/2020 14:28:02:000
R$ 1.098,0000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:28:24:143
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R$ 1.100,0000 13.616.554/0001-60 19/08/2020 14:29:34:833
R$ 1.100,0000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:29:37:227
R$ 1.100,0000 02.472.396/0002-86 19/08/2020 14:29:38:243
R$ 931,1000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:41:29:927
R$ 720,7200 02.472.396/0002-86 19/08/2020 14:41:38:177
R$ 858,0000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:41:46:303
R$ 995,2800 13.616.554/0001-60 19/08/2020 14:44:38:473

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 19/08/2020
14:12:15 Item Aberto.

Início 1a
Etapa da
Disputa
Fechada

19/08/2020
14:40:56

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre
R$ 1.098,0000 e R$ 1.201,2000.

Encerrada
Disputa
Fechada

19/08/2020
14:45:58 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 19/08/2020
14:45:58 Item encerrado.

Sorteio
eletrônico

19/08/2020
14:45:58

Item teve empate real para o valor 1.389,9600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Recusa 21/08/2020
10:41:28

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA, CNPJ/CPF:
02.472.396/0002-86, pelo melhor lance de R$ 720,7200. Motivo: O Edital exige que a empresa
seja da cidade de Maceió (Mercado Local) e o endereço da Empresa GRAFICA E EDITORA
ALIANCA LTDA é o da cidade de Campestre de Goías/GO, contrariando as exigências do
supracitado documento editalício, conforme chat de conversação.

Recusa 21/08/2020
10:42:01

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA, CNPJ/CPF:
24.084.386/0001-25, pelo melhor lance de R$ 858,0000. Motivo: O Edital exige que a empresa
seja da cidade de Maceió (Mercado Local) e o endereço da Empresa GRÁFICA E EDITORA LICEU
LTDA é o da cidade de Recife/PE, contrariando as exigências do supracitado documento editalício,
conforme chat de conversação.

Recusa 21/08/2020
11:06:16

Recusa da proposta. Fornecedor: ARW EDITORA GRAFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.168.531/0001-
68, pelo melhor lance de R$ 931,1000. Motivo: A empresa permaneceu em silêncio quanto aos
questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Recusa 21/08/2020
11:28:27

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA ITUANA LTDA, CNPJ/CPF: 13.616.554/0001-60, pelo
melhor lance de R$ 995,2800. Motivo: A empresa permaneceu em silêncio quanto aos
questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Recusa 21/08/2020
11:29:29

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA E EDITORA VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF:
32.648.923/0001-40, pelo melhor lance de R$ 1.099,0000. Motivo: O Edital exige que a
empresa seja da cidade de Maceió (Mercado Local) e o endereço da Empresa GRÁFICA E
EDITORA VIEIRA EIRELI é no Estado de Goiás, contrariando as exigências do supracitado
documento editalício, conforme chat de conversação.

Recusa 21/08/2020
11:30:11

Recusa da proposta. Fornecedor: AVOHAI EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.804.604/0001-00, pelo
melhor lance de R$ 1.201,2000. Motivo: O Edital exige que a empresa seja da cidade de Maceió
(Mercado Local) e o endereço da Empresa AVOHAI EVENTOS LTDA é o da cidade de Belo
Horizonte/MG, contrariando as exigências do supracitado documento editalício, conforme chat de
conversação.

Etapa
Fechada -
Retorno do
Julgamento

21/08/2020
11:30:49 Retorno de Item do Julgamento para a Etapa Fechada da Disputa.

Encerrada
Disputa
Fechada

21/08/2020
11:35:49 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 21/08/2020
11:35:49 Item encerrado.

Sorteio
eletrônico

21/08/2020
11:35:49

Item teve empate real para o valor 1.389,9600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Recusa 21/08/2020
12:01:09

Recusa da proposta. Fornecedor: MARIA L CAMINHA DA SILVA, CNPJ/CPF: 18.658.386/0001-99,
pelo melhor lance de R$ 1.370,0000. Motivo: A empresa permaneceu em silêncio quanto aos
questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Recusa 21/08/2020
12:23:22

Recusa da proposta. Fornecedor: DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA, CNPJ/CPF:
06.040.500/0001-33, pelo melhor lance de R$ 1.389,9600. Motivo: A empresa permaneceu em
silêncio quanto aos questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Recusa 21/08/2020
12:43:46

Recusa da proposta. Fornecedor: GDD EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ/CPF: 30.597.675/0001-
20, pelo melhor lance de R$ 1.389,9600. Motivo: A empresa permaneceu em silêncio quanto aos
questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.
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Item
cancelado
no
julgamento

26/08/2020
16:20:39

Item cancelado no julgamento. Motivo: O Edital exige que a empresa seja localizada nesta
Capital (Maceió-AL).

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 4 - Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

32.648.923/0001-40 GRAFICA E
EDITORA
VIEIRA EIRELI

Sim Sim 6.490 R$ 0,5500 R$ 3.569,5000 19/08/2020
07:50:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato
29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de
50 unidades cada. Modelo a ser fornecido. MARCA: MULTICOR

21.168.531/0001-68 ARW EDITORA
GRAFICA
EIRELI

Sim Sim 6.490 R$ 0,5600 R$ 3.634,4000 19/08/2020
11:18:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato
29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de
50 unidades cada. Modelo a ser fornecido.

13.616.554/0001-60 GRAFICA
ITUANA LTDA

Sim Sim 6.490 R$ 0,5600 R$ 3.634,4000 19/08/2020
12:08:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato
29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de
50 unidades cada. Modelo a ser fornecido.

06.040.500/0001-33 DIGITALMIX
GRAFICA &
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 6.490 R$ 0,5700 R$ 3.699,3000 05/08/2020
08:59:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato
29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de
50 unidades cada. Modelo a ser fornecido.

08.804.604/0001-00 AVOHAI
EVENTOS LTDA

Sim Sim 6.490 R$ 0,5700 R$ 3.699,3000 18/08/2020
13:10:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato
29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de
50 unidades cada. Modelo a ser fornecido.

24.084.386/0001-25 GRAFICA E
EDITORA
LICEU LTDA

Sim Sim 6.490 R$ 0,5700 R$ 3.699,3000 18/08/2020
14:31:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3;
formato 29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em
pacotes de 50 unidades cada. Modelo a ser fornecido. Especificação do objeto do presente certame -
conforme edital- Declaramos que em nosso preço estão inclusos todos e quaisquer custos inerentes a
confecção do presente objeto, tais como impostos, custos operacionais, trabalhistas, etc; Nos
comprometendo a entregar todo material de acordo com o edital em epigrafe. Declaramos que estamos de
acordo com todos os termos do edital bem como seus prazos e determinações. Declaramos que estamos
plenamente habilitados a participar do presente certame. Declaramos que cumprimos todos os requisitos
de habilitação, não estamos impedidos de participar em qualquer âmbito federal, estadual ou municipal em
território nacional ou internacional. Declaramos que temos pleno conhecimento dos termos do edital, e
concordamos com todos os termos do mesmo. Validade da proposta, prazo de entrega e prazo de
pagamento conforme edital. Marca/Modelo do produto: Próprio

02.472.396/0002-86 GRAFICA E
EDITORA
ALIANCA LTDA

Sim Sim 6.490 R$ 0,5700 R$ 3.699,3000 18/08/2020
16:56:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato
29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de
50 unidades cada. Modelo a ser fornecido.

30.597.675/0001-20 GDD EDITORA
GRAFICA LTDA

Sim Sim 6.490 R$ 0,5700 R$ 3.699,3000 18/08/2020
17:39:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3;
formato 29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em
pacotes de 50 unidades cada. Modelo a ser fornecido.

40.861.361/0001-47 JOSENILDO
MUNIZ DA
CRUZ

Sim Sim 6.490 R$ 0,5700 R$ 3.699,3000 18/08/2020
18:57:07

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato
29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de
50 unidades cada. Modelo a ser fornecido.
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18.658.386/0001-99 MARIA L
CAMINHA DA
SILVA

Sim Sim 6.490 R$ 0,5700 R$ 3.699,3000 19/08/2020
11:01:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato
29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de
50 unidades cada. Modelo a ser fornecido.

35.337.648/0001-32 EDER CRUZ
CASTELO
BRANCO

Sim Sim 6.490 R$ 2,0000 R$ 12.980,0000 18/08/2020
21:48:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3;
formato 29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em
pacotes de 50 unidades cada. Modelo a ser fornecido.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 12.980,0000 35.337.648/0001-32 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 3.699,3000 18.658.386/0001-99 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 3.699,3000 06.040.500/0001-33 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 3.699,3000 08.804.604/0001-00 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 3.699,3000 02.472.396/0002-86 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 3.699,3000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 3.699,3000 30.597.675/0001-20 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 3.699,3000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 3.634,4000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 3.634,4000 13.616.554/0001-60 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 3.569,5000 32.648.923/0001-40 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 3.600,0000 18.658.386/0001-99 19/08/2020 14:17:34:857
R$ 3.625,0000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:17:38:510
R$ 3.580,0000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:17:51:360
R$ 3.570,0000 13.616.554/0001-60 19/08/2020 14:18:21:797
R$ 3.560,0000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:22:15:163
R$ 3.600,0000 02.472.396/0002-86 19/08/2020 14:22:41:480
R$ 3.540,0000 32.648.923/0001-40 19/08/2020 14:22:48:140
R$ 3.530,0000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:23:26:440
R$ 3.535,0000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:23:39:707
R$ 3.500,0000 32.648.923/0001-40 19/08/2020 14:24:04:103
R$ 3.499,0000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:24:27:960
R$ 3.400,0000 32.648.923/0001-40 19/08/2020 14:24:49:787
R$ 3.399,0000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:25:15:867
R$ 3.400,0000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:25:39:673
R$ 3.450,0000 02.472.396/0002-86 19/08/2020 14:25:51:223
R$ 3.400,0000 13.616.554/0001-60 19/08/2020 14:27:19:377
R$ 3.405,0000 08.804.604/0001-00 19/08/2020 14:27:35:353
R$ 3.050,0000 32.648.923/0001-40 19/08/2020 14:28:09:713
R$ 3.051,0000 13.616.554/0001-60 19/08/2020 14:28:17:660
R$ 3.049,0000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:28:30:030
R$ 3.048,0000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:28:56:427
R$ 3.047,0000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:29:20:843
R$ 3.046,9900 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:29:36:723
R$ 3.100,0000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:29:48:303
R$ 3.045,9900 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:29:55:320
R$ 3.050,0000 08.804.604/0001-00 19/08/2020 14:31:20:970
R$ 3.045,0000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:32:10:720
R$ 3.050,0000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:32:21:297
R$ 3.044,9000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:32:23:463
R$ 3.044,0000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:32:29:007
R$ 3.100,0000 02.472.396/0002-86 19/08/2020 14:32:34:393
R$ 3.043,9000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:32:38:067
R$ 3.043,2000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:33:03:217
R$ 3.050,0000 02.472.396/0002-86 19/08/2020 14:33:07:303
R$ 3.043,1000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:33:18:960
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R$ 3.040,0000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:33:26:063
R$ 3.039,9000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:33:46:800
R$ 3.039,0000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:33:53:493
R$ 3.038,0000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:34:01:807
R$ 3.037,0000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:34:16:003
R$ 3.036,9000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:34:24:843
R$ 3.035,0000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:34:33:917
R$ 3.034,9900 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:35:53:327
R$ 3.034,0000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:36:21:753
R$ 3.033,9000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:36:43:983
R$ 3.030,0000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:37:05:457
R$ 3.029,9000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:37:20:110
R$ 3.035,0000 08.804.604/0001-00 19/08/2020 14:37:31:910
R$ 3.025,9000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:37:32:133
R$ 3.024,8000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:37:41:233
R$ 3.024,0000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:37:59:983
R$ 3.023,9000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:38:26:340
R$ 3.023,8000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:38:38:403
R$ 3.022,0000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:38:48:287
R$ 3.021,9000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:39:01:473
R$ 3.030,0000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:39:04:983
R$ 3.021,0000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:39:17:847
R$ 1.853,8000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:41:48:413
R$ 1.817,2000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:41:58:413
R$ 1.882,1000 02.472.396/0002-86 19/08/2020 14:42:11:677
R$ 2.920,5000 08.804.604/0001-00 19/08/2020 14:42:32:443
R$ 2.985,4000 13.616.554/0001-60 19/08/2020 14:45:14:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 19/08/2020
14:17:16 Item Aberto.

Início 1a
Etapa da
Disputa
Fechada

19/08/2020
14:40:56

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre
R$ 3.021,0000 e R$ 3.051,0000.

Encerrada
Disputa
Fechada

19/08/2020
14:45:56 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 19/08/2020
14:45:56 Item encerrado.

Sorteio
eletrônico

19/08/2020
14:45:56

Item teve empate real para o valor 3.699,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Recusa 21/08/2020
12:45:37

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA, CNPJ/CPF:
24.084.386/0001-25, pelo melhor lance de R$ 1.817,2000. Motivo: O Edital exige que a
empresa seja da cidade de Maceió (Mercado Local) e o endereço da Empresa GRÁFICA E
EDITORA LICEU LTDA é o da cidade de Recife/PE, contrariando as exigências do supracitado
documento editalício, conforme chat de conversação.

Recusa 21/08/2020
13:12:26

Recusa da proposta. Fornecedor: ARW EDITORA GRAFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.168.531/0001-
68, pelo melhor lance de R$ 1.853,8000. Motivo: A empresa permaneceu em silêncio quanto aos
questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Recusa 21/08/2020
13:13:15

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA, CNPJ/CPF:
02.472.396/0002-86, pelo melhor lance de R$ 1.882,1000. Motivo: Edital exige que a empresa
seja da cidade de Maceió (Mercado Local) e o endereço da Empresa GRAFICA E EDITORA
ALIANCA LTDA é o da cidade de Campestre de Goías/GO, contrariando as exigências do
supracitado documento editalício, conforme chat de conversação.

Recusa 21/08/2020
13:13:50

Recusa da proposta. Fornecedor: AVOHAI EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.804.604/0001-00, pelo
melhor lance de R$ 2.920,5000. Motivo: O Edital exige que a empresa seja da cidade de Maceió
(Mercado Local) e o endereço da Empresa AVOHAI EVENTOS LTDA é o da cidade de Belo
Horizonte/MG, contrariando as exigências do supracitado documento editalício, conforme chat de
conversação.

Recusa 24/08/2020
15:52:24

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA ITUANA LTDA, CNPJ/CPF: 13.616.554/0001-60, pelo
melhor lance de R$ 2.985,4000. Motivo: A empresa permaneceu em silêncio quanto aos
questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.
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Recusa 24/08/2020
16:12:29

Recusa da proposta. Fornecedor: JOSENILDO MUNIZ DA CRUZ, CNPJ/CPF: 40.861.361/0001-47,
pelo melhor lance de R$ 3.021,0000. Motivo: A empresa permaneceu em silêncio quanto aos
questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Recusa 24/08/2020
16:13:09

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA E EDITORA VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF:
32.648.923/0001-40, pelo melhor lance de R$ 3.050,0000. Motivo: O Edital exige que a
empresa seja da cidade de Maceió (Mercado Local) e o endereço da Empresa GRÁFICA E
EDITORA VIEIRA EIRELI é no Estado de Goiás, contrariando as exigências do supracitado
documento editalício, conforme chat de conversação.

Etapa
Fechada -
Retorno do
Julgamento

24/08/2020
16:13:43 Retorno de Item do Julgamento para a Etapa Fechada da Disputa.

Reinício da
Disputa
Fechada

24/08/2020
16:18:43 Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: {1}.

Encerrada
Disputa
Fechada

24/08/2020
16:23:43 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 24/08/2020
16:23:43 Item encerrado.

Sorteio
eletrônico

24/08/2020
16:23:44

Item teve empate real para o valor 3.699,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Recusa 25/08/2020
16:22:53

Recusa da proposta. Fornecedor: MARIA L CAMINHA DA SILVA, CNPJ/CPF: 18.658.386/0001-99,
pelo melhor lance de R$ 3.600,0000. Motivo: A empresa permaneceu em silêncio quanto aos
questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Recusa 25/08/2020
16:43:36

Recusa da proposta. Fornecedor: GDD EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ/CPF: 30.597.675/0001-
20, pelo melhor lance de R$ 3.699,3000. Motivo: A empresa permaneceu em silêncio quanto aos
questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Recusa 25/08/2020
17:03:31

Recusa da proposta. Fornecedor: DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA, CNPJ/CPF:
06.040.500/0001-33, pelo melhor lance de R$ 3.699,3000. Motivo: A empresa permaneceu em
silêncio quanto aos questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Recusa 25/08/2020
17:23:17

Recusa da proposta. Fornecedor: EDER CRUZ CASTELO BRANCO, CNPJ/CPF: 35.337.648/0001-
32, pelo melhor lance de R$ 12.980,0000. Motivo: A empresa permaneceu em silêncio quanto
aos questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Item
cancelado
no
julgamento

26/08/2020
16:20:50

Item cancelado no julgamento. Motivo: O Edital exige que a empresa seja localizada nesta
Capital (Maceió-AL).

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 5 - Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

32.648.923/0001-40 GRAFICA E
EDITORA
VIEIRA EIRELI

Sim Sim 1.716 R$ 0,8000 R$ 1.372,8000 19/08/2020
07:50:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato
29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de
50 unidades cada. Modelo a ser fornecido. (2º Turno, se houver) MARCA: MULTICOR

13.616.554/0001-60 GRAFICA
ITUANA LTDA

Sim Sim 1.716 R$ 0,8200 R$ 1.407,1200 19/08/2020
12:08:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato
29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de
50 unidades cada. Modelo a ser fornecido. (2º Turno, se houver)

06.040.500/0001-33 DIGITALMIX
GRAFICA &
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 1.716 R$ 0,8300 R$ 1.424,2800 05/08/2020
08:59:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato
29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de
50 unidades cada. Modelo a ser fornecido. (2º Turno, se houver)

08.804.604/0001-00 AVOHAI
EVENTOS LTDA

Sim Sim 1.716 R$ 0,8300 R$ 1.424,2800 18/08/2020
13:10:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato
29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de
50 unidades cada. Modelo a ser fornecido. (2º Turno, se houver)

24.084.386/0001-25 GRAFICA E
EDITORA LICEU

Sim Sim 1.716 R$ 0,8300 R$ 1.424,2800 18/08/2020
14:31:58
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LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3;
formato 29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em
pacotes de 50 unidades cada. Modelo a ser fornecido. (2º Turno, se houver) Especificação do objeto do
presente certame - conforme edital- Declaramos que em nosso preço estão inclusos todos e quaisquer
custos inerentes a confecção do presente objeto, tais como impostos, custos operacionais, trabalhistas,
etc; Nos comprometendo a entregar todo material de acordo com o edital em epigrafe. Declaramos que
estamos de acordo com todos os termos do edital bem como seus prazos e determinações. Declaramos que
estamos plenamente habilitados a participar do presente certame. Declaramos que cumprimos todos os
requisitos de habilitação, não estamos impedidos de participar em qualquer âmbito federal, estadual ou
municipal em território nacional ou internacional. Declaramos que temos pleno conhecimento dos termos
do edital, e concordamos com todos os termos do mesmo. Validade da proposta, prazo de entrega e prazo
de pagamento conforme edital. Marca/Modelo do produto: Próprio

02.472.396/0002-86 GRAFICA E
EDITORA
ALIANCA LTDA

Sim Sim 1.716 R$ 0,8300 R$ 1.424,2800 18/08/2020
16:56:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato
29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de
50 unidades cada. Modelo a ser fornecido. (2º Turno, se houver)

30.597.675/0001-20 GDD EDITORA
GRAFICA LTDA

Sim Sim 1.716 R$ 0,8300 R$ 1.424,2800 18/08/2020
17:39:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3;
formato 29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em
pacotes de 50 unidades cada. Modelo a ser fornecido. (2º Turno, se houver)

40.861.361/0001-47 JOSENILDO
MUNIZ DA CRUZ

Sim Sim 1.716 R$ 0,8300 R$ 1.424,2800 18/08/2020
18:57:07

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato
29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de
50 unidades cada. Modelo a ser fornecido. (2º Turno, se houver)

18.658.386/0001-99 MARIA L
CAMINHA DA
SILVA

Sim Sim 1.716 R$ 0,8300 R$ 1.424,2800 19/08/2020
11:01:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato
29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de
50 unidades cada. Modelo a ser fornecido.

21.168.531/0001-68 ARW EDITORA
GRAFICA EIRELI

Sim Sim 1.716 R$ 0,8300 R$ 1.424,2800 19/08/2020
11:18:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato
29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de
50 unidades cada. Modelo a ser fornecido. (2º Turno, se houver)

35.337.648/0001-32 EDER CRUZ
CASTELO
BRANCO

Sim Sim 1.716 R$ 3,0000 R$ 5.148,0000 18/08/2020
21:48:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato
29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de
50 unidades cada. Modelo a ser fornecido. (2º Turno, se houver)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5.148,0000 35.337.648/0001-32 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 1.424,2800 02.472.396/0002-86 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 1.424,2800 30.597.675/0001-20 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 1.424,2800 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 1.424,2800 06.040.500/0001-33 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 1.424,2800 08.804.604/0001-00 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 1.424,2800 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 1.424,2800 18.658.386/0001-99 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 1.424,2800 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 1.407,1200 13.616.554/0001-60 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 1.372,8000 32.648.923/0001-40 19/08/2020 14:00:16:643
R$ 1.400,0000 18.658.386/0001-99 19/08/2020 14:20:40:440
R$ 1.371,0000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:25:39:450
R$ 1.372,0000 13.616.554/0001-60 19/08/2020 14:27:26:720
R$ 1.380,0000 08.804.604/0001-00 19/08/2020 14:27:44:197
R$ 1.350,0000 32.648.923/0001-40 19/08/2020 14:28:17:347
R$ 1.349,0000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:28:41:610
R$ 1.348,0000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:29:17:730
R$ 1.347,0000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:29:38:917
R$ 1.346,9000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:29:54:093
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R$ 1.346,0000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:30:02:970
R$ 1.350,0000 08.804.604/0001-00 19/08/2020 14:31:26:173
R$ 1.350,0000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:32:06:093
R$ 1.350,0000 02.472.396/0002-86 19/08/2020 14:35:46:293
R$ 1.345,9000 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:36:02:543
R$ 1.345,0000 40.861.361/0001-47 19/08/2020 14:36:29:050
R$ 1.029,3000 21.168.531/0001-68 19/08/2020 14:42:02:987
R$ 669,2400 24.084.386/0001-25 19/08/2020 14:42:12:153

R$ 1.012,4400 02.472.396/0002-86 19/08/2020 14:42:34:810
R$ 1.115,4000 08.804.604/0001-00 19/08/2020 14:42:45:957

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 19/08/2020
14:20:28 Item Aberto.

Início 1a
Etapa da
Disputa
Fechada

19/08/2020
14:40:56

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre
R$ 1.345,0000 e R$ 1.424,2800.

Encerrada
Disputa
Fechada

19/08/2020
14:45:56 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 19/08/2020
14:45:56 Item encerrado.

Sorteio
eletrônico

19/08/2020
14:45:56

Item teve empate real para o valor 1.424,2800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Recusa 25/08/2020
17:23:51

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA, CNPJ/CPF:
24.084.386/0001-25, pelo melhor lance de R$ 669,2400. Motivo: O Edital exige que a empresa
seja da cidade de Maceió (Mercado Local) e o endereço da Empresa GRÁFICA E EDITORA LICEU
LTDA é o da cidade de Recife/PE, contrariando as exigências do supracitado documento editalício,
conforme chat de conversação.

Recusa 25/08/2020
17:24:21

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA, CNPJ/CPF:
02.472.396/0002-86, pelo melhor lance de R$ 1.012,4400. Motivo: Edital exige que a empresa
seja da cidade de Maceió (Mercado Local) e o endereço da Empresa GRAFICA E EDITORA
ALIANCA LTDA é o da cidade de Campestre de Goías/GO, contrariando as exigências do
supracitado documento editalício, conforme chat de conversação.

Recusa 25/08/2020
17:45:16

Recusa da proposta. Fornecedor: ARW EDITORA GRAFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.168.531/0001-
68, pelo melhor lance de R$ 1.029,3000. Motivo: A empresa permaneceu em silêncio quanto aos
questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Recusa 25/08/2020
17:46:07

Recusa da proposta. Fornecedor: AVOHAI EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.804.604/0001-00, pelo
melhor lance de R$ 1.115,4000. Motivo: O Edital exige que a empresa seja da cidade de Maceió
(Mercado Local) e o endereço da Empresa AVOHAI EVENTOS LTDA é o da cidade de Belo
Horizonte/MG, contrariando as exigências do supracitado documento editalício, conforme chat de
conversação.

Recusa 26/08/2020
14:22:30

Recusa da proposta. Fornecedor: JOSENILDO MUNIZ DA CRUZ, CNPJ/CPF: 40.861.361/0001-47,
pelo melhor lance de R$ 1.345,0000. Motivo: A empresa permaneceu em silêncio quanto aos
questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Recusa 26/08/2020
14:23:31

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA E EDITORA VIEIRA EIRELI, CNPJ/CPF:
32.648.923/0001-40, pelo melhor lance de R$ 1.350,0000. Motivo: O Edital exige que a
empresa seja da cidade de Maceió (Mercado Local) e o endereço da Empresa GRÁFICA E
EDITORA VIEIRA EIRELI é no Estado de Goiás, contrariando as exigências do supracitado
documento editalício, conforme chat de conversação.

Recusa 26/08/2020
14:44:14

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAFICA ITUANA LTDA, CNPJ/CPF: 13.616.554/0001-60, pelo
melhor lance de R$ 1.372,0000. Motivo: A empresa permaneceu em silêncio quanto aos
questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Recusa 26/08/2020
15:05:34

Recusa da proposta. Fornecedor: MARIA L CAMINHA DA SILVA, CNPJ/CPF: 18.658.386/0001-99,
pelo melhor lance de R$ 1.400,0000. Motivo: A empresa permaneceu em silêncio quanto aos
questionamento do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Recusa 26/08/2020
15:27:03

Recusa da proposta. Fornecedor: GDD EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ/CPF: 30.597.675/0001-
20, pelo melhor lance de R$ 1.424,2800. Motivo: A empresa permaneceu em silêncio quanto aos
questionamentos do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Recusa 26/08/2020
15:49:39

Recusa da proposta. Fornecedor: DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA, CNPJ/CPF:
06.040.500/0001-33, pelo melhor lance de R$ 1.424,2800. Motivo: A empresa permaneceu em
silêncio quanto aos questionamentos do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Etapa
Fechada -
Retorno do
Julgamento

26/08/2020
15:50:11 Retorno de Item do Julgamento para a Etapa Fechada da Disputa.
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Encerrada
Disputa
Fechada

26/08/2020
15:55:11

Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 26/08/2020
15:55:11 Item encerrado.

Sorteio
eletrônico

26/08/2020
15:55:11

Item teve empate real para o valor 1.424,2800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Recusa 26/08/2020
16:16:28

Recusa da proposta. Fornecedor: EDER CRUZ CASTELO BRANCO, CNPJ/CPF: 35.337.648/0001-
32, pelo melhor lance de R$ 5.148,0000. Motivo: A empresa permaneceu em silêncio quanto aos
questionamentos do Pregoeiro, conforme chat de conversação.

Item
cancelado
no
julgamento

26/08/2020
16:21:04

Item cancelado no julgamento. Motivo: O Edital exige que a empresa seja localizada nesta
Capital (Maceió-AL).

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 19/08/2020
14:00:37

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Inicialmente verificaremos a conformidade das propostas
apresentadas, em seguida, será aberta a fase de lances.

Pregoeiro 19/08/2020
14:04:27

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 19/08/2020
14:04:27

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de
lances.

Pregoeiro 19/08/2020
14:09:14

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 19/08/2020
14:12:15

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 19/08/2020
14:12:15

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de
lances.

Pregoeiro 19/08/2020
14:17:16

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 19/08/2020
14:20:28

O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 19/08/2020
14:40:56

A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R$
1.345,0000 e R$ 1.424,2800 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:45:55 do

dia 19/08/2020.
Pregoeiro 19/08/2020

14:40:56
A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R$

3.021,0000 e R$ 3.051,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:45:55 do
dia 19/08/2020.

Pregoeiro 19/08/2020
14:40:56

A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$
1.098,0000 e R$ 1.201,2000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:45:55 do

dia 19/08/2020.
Pregoeiro 19/08/2020

14:40:56
A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$

1.811,0000 e R$ 1.850,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:45:55 do
dia 19/08/2020.

Pregoeiro 19/08/2020
14:40:56

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
18.410,0000 e R$ 18.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:45:56

do dia 19/08/2020.
Sistema 19/08/2020

14:45:55
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.400,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 5.
Sistema 19/08/2020

14:45:55
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.424,2800 não enviou lance único e fechado

para o item 5.
Sistema 19/08/2020

14:45:55
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.345,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 5.
Sistema 19/08/2020

14:45:55
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.372,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 5.
Sistema 19/08/2020

14:45:56
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.350,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 5.
Sistema 19/08/2020

14:45:56
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.424,2800 não enviou lance único e fechado

para o item 5.
Sistema 19/08/2020

14:45:56
A etapa fechada do item 5 foi encerrada.

Sistema 19/08/2020
14:45:56

O item 5 está encerrado.

Ata PE 50 2020 - MATERIAL GRÁFICO PLEITO 2020 (0751568)         SEI 0001765-04.2020.6.02.8000 / pg. 394



26/08/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 17/29

Sistema 19/08/2020
14:45:56

O item 5 teve empate real para o valor 1.424,2800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre
os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de

Propostas.
Sistema 19/08/2020

14:45:56
O fornecedor da proposta no valor de R$ 3.021,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 4.
Sistema 19/08/2020

14:45:56
O fornecedor da proposta no valor de R$ 3.050,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 4.
Sistema 19/08/2020

14:45:56
A etapa fechada do item 4 foi encerrada.

Sistema 19/08/2020
14:45:56

O item 4 está encerrado.

Sistema 19/08/2020
14:45:56

O item 4 teve empate real para o valor 3.699,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre
os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de

Propostas.
Sistema 19/08/2020

14:45:57
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.812,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 2.
Sistema 19/08/2020

14:45:57
A etapa fechada do item 2 foi encerrada.

Sistema 19/08/2020
14:45:57

O item 2 está encerrado.

Sistema 19/08/2020
14:45:57

O item 2 teve empate real para o valor 2.218,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre
os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de

Propostas.
Sistema 19/08/2020

14:45:58
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.099,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 3.
Sistema 19/08/2020

14:45:58
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.201,2000 não enviou lance único e fechado

para o item 3.
Sistema 19/08/2020

14:45:58
A etapa fechada do item 3 foi encerrada.

Sistema 19/08/2020
14:45:58

O item 3 está encerrado.

Sistema 19/08/2020
14:45:58

O item 3 teve empate real para o valor 1.389,9600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre
os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de

Propostas.
Sistema 19/08/2020

14:45:58
O fornecedor da proposta no valor de R$ 18.435,3000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 19/08/2020

14:45:58
A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 19/08/2020
14:45:58

O item 1 está encerrado.

Sistema 19/08/2020
14:45:58

O item 1 teve empate real para o valor 21.149,7000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 19/08/2020

14:45:59
Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor

acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 19/08/2020
14:59:57

Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira
classificada para o item 01. Por força da legislação do Pregão Eletrônico e Edital, devemos

questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar a nossa contraproposta no valor de R$
10.000,00?

21.168.531/0001-
68

19/08/2020
15:01:21

Boa tarde, estamos no nosso limite da oferta.

Pregoeiro 19/08/2020
15:04:28

Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª registrado no
último lance é compatível com o estimado pela administração, razão pela qual

convocaremos anexo. Favor enviar sua proposta para o item 01,contendo a descrição
completa em conformidade com o Termo de Referência e ANEXOS. Acredito que duas

horas são suficientes para o envio. Proposta assinada e rubricada.
Sistema 19/08/2020

15:04:47
Senhor fornecedor ARW EDITORA GRAFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.168.531/0001-68,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 19/08/2020

15:05:02
Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Anexo convocado.

21.168.531/0001-
68

19/08/2020
15:07:41

ok estamos enviando!

Pregoeiro 19/08/2020
15:08:55

Para GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira
classificada para os itens 02, 04 e 05. Por força da legislação do Pregão Eletrônico e

Edital, devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar a nossa contraproposta
no valor de R$ 1.160,00 para o item 02; R$ 1.500,00 para o item 04 e R$ 500,00 para o

item 05?
24.084.386/0001-

25
19/08/2020
15:10:34

Boa tarde! Infelizmente já estou no meu limite.
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Sistema 19/08/2020
15:20:37

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARW EDITORA GRAFICA EIRELI, CNPJ/CPF:
21.168.531/0001-68, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 19/08/2020
15:44:27

Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. Conforme determinação
da autoridade gestora, Desembargador-Presidente TRE-AL, aprovando o Termo de

Referência que exige a restrição de empresas sediadas nesta Capital - Maceió-AL, nos
autos que deram origem ao presente certame - Processo SEI 0001765-

04.2020.6.02.8000. Razão pela qual, não é possível aceitar a proposta de V.Sª.
Pregoeiro 19/08/2020

15:45:32
Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Pelo exposto, com a restrição de contratação

abaixo informada, entendemos que a empresa de V.Sª não cumpre plenamente com todas
as determinações do Edital. Favor se pronunciar.

Pregoeiro 19/08/2020
15:57:41

Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 19/08/2020
16:06:48

Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 19/08/2020

16:28:55
Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr(a) Licitante, favor responder em 10 (dez)

minutos, caso contrário vamos recusar a sua proposta, já que o Edital exige a restrição de
empresas sediadas nesta Capital (Maceió-AL).

Pregoeiro 19/08/2020
16:44:38

Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr(a) Licitante, diante do silêncio de V.Sª em
responder aos questionamentos, iremos recusar a sua proposta, tendo em vista que a

empresa de V.Sª encontra-se situada na cidade de Belo Horizonte-MG, e o Edital
menciona que as empresas devem ser da cidade de Maceió-AL (Mercado Local). Obrigado

pela participação de V.Sª.
Pregoeiro 19/08/2020

16:50:09
Para GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 2ª

classificada para o item 01. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de
V.Sª encontra-se localizada nesta Capital.

02.472.396/0002-
86

19/08/2020
16:51:45

Campestre de Goiás - GO

Pregoeiro 19/08/2020
16:53:52

Para GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - Sr(a) Licitante, agradeço a informação. O
Edital exige a restrição de empresas sediadas nesta cidade de Maceió-AL.

Pregoeiro 19/08/2020
16:56:54

Para GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - Conforme mencionado por V.Sª que a sua
empresa encontra-se localizada na cidade de Campestre de Goías - GO, iremos

desclassificar a sua proposta, tendo em vista que contraria a exigência no Edital.
Pregoeiro 19/08/2020

16:58:41
Para GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - V.Sª gostaria de efetuar algum

esclarecimento?
02.472.396/0002-

86
19/08/2020
17:00:31

Sim, em qual item do Edital consta essa exigência?

Pregoeiro 19/08/2020
17:03:04

Para GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - Sr(a) Licitante, foi dada a devida publicidade
no DOU - Portal da Transparência desta Corte Eleitoral.

Pregoeiro 19/08/2020
17:04:06

Para GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - Considerando que todos os licitantes
apresentaram Declaração no momento do cadastro da proposta, afirmando que tinha

ciência de todo o conteúdo do Edital a e anexos.
Pregoeiro 19/08/2020

17:04:46
Para GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - https://static.tre-

al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_502020_edital.pdf
Pregoeiro 19/08/2020

17:10:58
Para GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - Sr(a) Licitante, considerando que V.Sª

concorre também nos itens 2, 3, 4 e 5, da mesma forma como foi justificado conforme
determinação do Edital, as propostas serão recusadas.

Pregoeiro 19/08/2020
17:12:48

Para GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - V.Sª gostaria de fazer algum esclarecimento
acerca do que foi informado por este Pregoeiro?

02.472.396/0002-
86

19/08/2020
17:15:40

Não, Obrigada!

Pregoeiro 19/08/2020
17:18:48

Para GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - Sr(a) Licitante, iremos recusar as propostas de
V.Sª com relação aos itens 01 a 05 deste Pregão Eletrônico, tendo em vista a exigência do
Edital de que as empresas sejam sediadas nesta Capital. Agradeço a participação de V.Sª.

Pregoeiro 19/08/2020
17:19:42

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Iremos suspender a presente sessão eletrônica e
retornaremos, amanhã, dia 20/08/2020, às 14 horas. Obrigado pela participação de

todos.
Pregoeiro 20/08/2020

14:02:26
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberto o presente Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 20/08/2020
14:07:04

Para AVOHAI EVENTOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 3ª classificada para o
item 01. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª encontra-se

localizada nesta Capital.
Pregoeiro 20/08/2020

14:10:07
Para AVOHAI EVENTOS LTDA - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 20/08/2020

14:11:42
Para AVOHAI EVENTOS LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de

V.Sª
Pregoeiro 20/08/2020 Para AVOHAI EVENTOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 3ª classificada para o
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14:12:29 item 01. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª encontra-se
localizada nesta Capital.

08.804.604/0001-
00

20/08/2020
14:27:05

boa tarde

Pregoeiro 20/08/2020
14:27:42

Para AVOHAI EVENTOS LTDA - Boa tarde.

08.804.604/0001-
00

20/08/2020
14:28:18

estamos localizados em Belo Horizonte - MG, apesar de termos plenas condições de
atender ao TRE-AL, não nos atentamos ao item do edital que diz que teríamos que estar

sediados em Maceió.
Pregoeiro 20/08/2020

14:39:35
Para AVOHAI EVENTOS LTDA - Sr(a) Licitante, V.Sª também concorre com os itens 2, 3, 4
e 5, e como o Edital exige que a empresa seja localizada nesta Capital, iremos recusar a

proposta de V.Sª com relação os itens 01 a 05.
Pregoeiro 20/08/2020

14:39:59
Para AVOHAI EVENTOS LTDA - Agradeço a participação de V.Sª.

Pregoeiro 20/08/2020
14:43:44

Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 4ª classificada para o
item 01. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª encontra-se

localizada nesta Capital.
Pregoeiro 20/08/2020

14:49:04
Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 4ª classificada para o
item 01. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª encontra-se

localizada nesta Capital.
Pregoeiro 20/08/2020

14:50:53
Para GRAFICA ITUANA LTDA - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 20/08/2020

14:56:26
Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as mensagens

anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância de quaisquer
mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta, ao término,
deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua proposta será

recusada.
Pregoeiro 20/08/2020

15:10:06
Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua proposta, tendo

em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro quanto ao
endereço/localização da sua empresa.

Pregoeiro 20/08/2020
15:12:53

Para GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 5ª
classificada para o item 01. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de

V.Sª encontra-se localizada nesta Capital.
24.084.386/0001-

25
20/08/2020
15:14:03

Boa tarde!

24.084.386/0001-
25

20/08/2020
15:15:45

Nossa empresa é em Recife - PE

24.084.386/0001-
25

20/08/2020
15:17:46

Infelizmente não atentei para vê essa informação, por já ter ganho antes nesse TRE.

24.084.386/0001-
25

20/08/2020
15:18:09

Peço desculpas.

Pregoeiro 20/08/2020
15:18:23

Para GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - Sr(a) Licitante, conforme exigência do Edital, o
endereço da empresa ter que ser da cidade de Maceió.

Pregoeiro 20/08/2020
15:19:51

Para GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - V.Sª apresentou propostas para os itens 01 a 05.
Iremos desclassificar a sua proposta quanto aos itens mencionados. Agradeço a

participação de V.Sª
24.084.386/0001-

25
20/08/2020
15:20:48

Eu que agradeço.

Pregoeiro 20/08/2020
15:23:17

Para GRAFICA E EDITORA VIEIRA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 6ª
classificada para o item 01. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de

V.Sª encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 20/08/2020

15:27:41
Para GRAFICA E EDITORA VIEIRA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 6ª

classificada para o item 01. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de
V.Sª encontra-se localizada nesta Capital.

Pregoeiro 20/08/2020
15:27:55

Para GRAFICA E EDITORA VIEIRA EIRELI - ATENÇÃO: 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.

Pregoeiro 20/08/2020
15:35:51

Para GRAFICA E EDITORA VIEIRA EIRELI - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as
mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância
de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta,

ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua
proposta será recusada.

32.648.923/0001-
40

20/08/2020
15:44:25

Boa tarde sr. pregoeiro. Um instante por gentileza

32.648.923/0001-
40

20/08/2020
15:45:48

Estamos localizados no Estado de Goiás

Pregoeiro 20/08/2020 Para GRAFICA E EDITORA VIEIRA EIRELI - Boa tarde. Agradeço.
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15:45:51
32.648.923/0001-

40
20/08/2020
15:46:09

Não nos atentamos para esta exigência no Edital.

Pregoeiro 20/08/2020
15:46:27

Para GRAFICA E EDITORA VIEIRA EIRELI - Sr(a) Licitante, o Edital exige que a empresa
seja localizada nesta Capital, Maceió-AL.

Pregoeiro 20/08/2020
15:50:30

Para GRAFICA E EDITORA VIEIRA EIRELI - Sr(a) Licitante, V.Sª apresentou propostas para
os itens 01 a 05. Iremos desclassificar a sua proposta quanto aos itens mencionados.

Agradeço a participação de V.Sª
Pregoeiro 20/08/2020

15:52:59
A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes
lances: R$ 20.999,9900 R$ 21.149,7000, poderá enviar um lance único e fechado até às

15:57:58 do dia 20/08/2020.
Sistema 20/08/2020

15:57:59
O fornecedor da proposta no valor de R$ 21.149,7000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 20/08/2020

15:57:59
O fornecedor da proposta no valor de R$ 20.999,9900 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 20/08/2020

15:57:59
O fornecedor da proposta no valor de R$ 21.149,7000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 20/08/2020

15:57:59
A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 20/08/2020
15:57:59

O item 1 está encerrado.

Sistema 20/08/2020
15:57:59

O item 1 teve empate real para o valor 21.149,7000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 20/08/2020

15:58:00
Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor

acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 20/08/2020
16:01:05

Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 7ª classificada
para o item 01. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª

encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 20/08/2020

16:03:31
Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 20/08/2020

16:06:17
Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 7ª classificada

para o item 01. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª
encontra-se localizada nesta Capital.

Pregoeiro 20/08/2020
16:10:56

Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as
mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância
de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta,

ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua
proposta será recusada.

Pregoeiro 20/08/2020
16:16:48

Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 7ª classificada
para o item 01. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª

encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 20/08/2020

16:21:39
Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua proposta,
tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro quanto ao

endereço/localização da sua empresa.
Pregoeiro 20/08/2020

16:22:28
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
8ª classificada para o item 01. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa

de V.Sª encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 20/08/2020

16:25:28
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 20/08/2020

16:27:41
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
8ª classificada para o item 01. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa

de V.Sª encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 20/08/2020

16:34:06
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - Sr.(ª) Licitante, favor responder,
observe as mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da

inobservância de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos
para resposta, ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como

desinteresse e sua proposta será recusada.
Pregoeiro 20/08/2020

16:37:39
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
8ª classificada para o item 01. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa

de V.Sª encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 20/08/2020

16:45:04
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar

a sua proposta, tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste
Pregoeiro quanto ao endereço/localização da sua empresa.

Pregoeiro 20/08/2020
16:57:46

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Iremos suspender a presente sessão eletrônica e
retornaremos, amanhã, dia 21/08/2020, às 08:30 horas. Obrigado pela participação de
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todos.
Pregoeiro 21/08/2020

08:30:50
Srs(as) Licitantes, bom dia. Declaro reaberto a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 21/08/2020
08:33:24

Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 9ª classificada
para o item 01. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª

encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

08:36:25
Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 9ª classificada

para o item 01. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª
encontra-se localizada nesta Capital.

Pregoeiro 21/08/2020
08:37:43

Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 21/08/2020

08:46:11
Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as

mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância
de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta,

ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua
proposta será recusada.

Pregoeiro 21/08/2020
08:50:18

Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 9ª classificada
para o item 01. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª

encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

08:57:43
Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua proposta,
tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro quanto ao

endereço/localização da sua empresa.
Pregoeiro 21/08/2020

09:01:53
Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 3ª classificada para o
item 02. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª encontra-se

localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

09:03:40
Para GRAFICA ITUANA LTDA - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 21/08/2020

09:05:05
Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 3ª classificada para o
item 02. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª encontra-se

localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

09:12:29
Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as mensagens

anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância de quaisquer
mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta, ao término,
deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua proposta será

recusada.
Pregoeiro 21/08/2020

09:18:04
Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 3ª classificada para o
item 02. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª encontra-se

localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

09:22:15
Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua proposta, tendo

em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro quanto ao
endereço/localização da sua empresa.

Pregoeiro 21/08/2020
09:24:33

A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes
lances: R$ 2.174,0000 R$ 2.218,5000, poderá enviar um lance único e fechado até às

09:29:33 do dia 21/08/2020.
Sistema 21/08/2020

09:29:33
O fornecedor da proposta no valor de R$ 2.174,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 2.
Sistema 21/08/2020

09:29:33
O fornecedor da proposta no valor de R$ 2.218,5000 não enviou lance único e fechado

para o item 2.
Sistema 21/08/2020

09:29:33
O fornecedor da proposta no valor de R$ 2.218,5000 não enviou lance único e fechado

para o item 2.
Sistema 21/08/2020

09:29:33
A etapa fechada do item 2 foi encerrada.

Sistema 21/08/2020
09:29:33

O item 2 está encerrado.

Sistema 21/08/2020
09:29:33

O item 2 teve empate real para o valor 2.218,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre
os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de

Propostas.
Sistema 21/08/2020

09:29:34
Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor

acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 21/08/2020
09:36:08

Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 6ª classificada
para o item 02. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª

encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

09:43:01
Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - ATENÇÃO: 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.
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Pregoeiro 21/08/2020
09:43:13

Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 6ª classificada
para o item 02. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª

encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

09:46:48
Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as

mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância
de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta,

ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua
proposta será recusada.

Pregoeiro 21/08/2020
09:49:45

Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 6ª classificada
para o item 02. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª

encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

09:57:00
Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua proposta,
tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro quanto ao

endereço/localização da sua empresa.
Pregoeiro 21/08/2020

09:57:56
Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 7ª classificada

para o item 02. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª
encontra-se localizada nesta Capital.

Pregoeiro 21/08/2020
09:58:25

Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 6ª
classificada para o item 02. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de

V.Sª encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

09:58:53
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - CORRIGINDO: Sr(a) Licitante, bom
dia. V.Sª foi a 7ª classificada para o item 02. Conforme exigência do Edital, perguntamos

se a empresa de V.Sª encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

10:01:21
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 21/08/2020

10:04:32
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 7ª
classificada para o item 02. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de

V.Sª encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

10:06:19
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 21/08/2020

10:08:50
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - Sr.(ª) Licitante, favor responder,
observe as mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da

inobservância de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos
para resposta, ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como

desinteresse e sua proposta será recusada.
Pregoeiro 21/08/2020

10:19:15
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar

a sua proposta, tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste
Pregoeiro quanto ao endereço/localização da sua empresa.

Pregoeiro 21/08/2020
10:19:54

Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 8ª classificada
para o item 02. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª

encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

10:20:49
Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 21/08/2020

10:21:11
Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 8ª classificada

para o item 02. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª
encontra-se localizada nesta Capital.

Pregoeiro 21/08/2020
10:26:51

Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 8ª classificada
para o item 02. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª

encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

10:29:41
Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as

mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância
de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta,

ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua
proposta será recusada.

Pregoeiro 21/08/2020
10:40:12

Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua proposta,
tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro quanto ao

endereço/localização da sua empresa.
Pregoeiro 21/08/2020

10:43:31
Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 3ª classificada

para o item 03. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª
encontra-se localizada nesta Capital.

Pregoeiro 21/08/2020
10:46:52

Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 21/08/2020

10:49:55
Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 3ª classificada

para o item 03. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª
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encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

10:53:14
Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as

mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância
de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta,

ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua
proposta será recusada.

Pregoeiro 21/08/2020
11:05:34

Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua
proposta, tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro

quanto ao endereço/localização da sua empresa.
Pregoeiro 21/08/2020

11:06:49
Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 4ª classificada para o
item 03. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª encontra-se

localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

11:08:25
Para GRAFICA ITUANA LTDA - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 21/08/2020

11:12:41
Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 4ª classificada para o
item 03. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª encontra-se

localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

11:16:25
Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as mensagens

anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância de quaisquer
mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta, ao término,
deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua proposta será

recusada.
Pregoeiro 21/08/2020

11:16:34
Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 4ª classificada para o
item 03. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª encontra-se

localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

11:28:02
Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua proposta, tendo

em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro quanto ao
endereço/localização da sua empresa.

Pregoeiro 21/08/2020
11:30:49

A etapa fechada foi reiniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou um dos seguintes
lances: R$ 1.370,0000 R$ 1.389,9600, poderá enviar um lance único e fechado até às

11:35:48 do dia 21/08/2020.
Sistema 21/08/2020

11:35:49
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.370,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 3.
Sistema 21/08/2020

11:35:49
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.389,9600 não enviou lance único e fechado

para o item 3.
Sistema 21/08/2020

11:35:49
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.389,9600 não enviou lance único e fechado

para o item 3.
Sistema 21/08/2020

11:35:49
A etapa fechada do item 3 foi encerrada.

Sistema 21/08/2020
11:35:49

O item 3 está encerrado.

Sistema 21/08/2020
11:35:49

O item 3 teve empate real para o valor 1.389,9600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre
os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de

Propostas.
Sistema 21/08/2020

11:35:50
Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor

acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 21/08/2020
11:37:49

Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 7ª classificada
para o item 03. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª

encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

11:45:10
Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 21/08/2020

11:48:16
Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as

mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância
de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta,

ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua
proposta será recusada.

Pregoeiro 21/08/2020
12:00:42

Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua proposta,
tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro quanto ao

endereço/localização da sua empresa.
Pregoeiro 21/08/2020

12:01:33
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 8ª
classificada para o item 03. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de

V.Sª encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

12:02:54
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - ATENÇÃO: 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.
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Pregoeiro 21/08/2020
12:05:20

Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 8ª
classificada para o item 03. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de

V.Sª encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

12:11:23
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - Sr.(ª) Licitante, favor responder,
observe as mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da

inobservância de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos
para resposta, ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como

desinteresse e sua proposta será recusada.
Pregoeiro 21/08/2020

12:16:30
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 8ª
classificada para o item 03. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de

V.Sª encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

12:23:07
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar

a sua proposta, tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste
Pregoeiro quanto ao endereço/localização da sua empresa.

Pregoeiro 21/08/2020
12:23:44

Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 9ª classificada
para o item 03. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª

encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

12:24:12
Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 21/08/2020

12:26:38
Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 9ª classificada

para o item 03. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª
encontra-se localizada nesta Capital.

Pregoeiro 21/08/2020
12:33:24

Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as
mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância
de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta,

ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua
proposta será recusada.

Pregoeiro 21/08/2020
12:43:30

Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua proposta,
tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro quanto ao

endereço/localização da sua empresa.
Pregoeiro 21/08/2020

12:46:14
Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 2ª classificada

para o item 04. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª
encontra-se localizada nesta Capital.

Pregoeiro 21/08/2020
12:48:26

Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 21/08/2020

12:50:25
Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 2ª classificada

para o item 04. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª
encontra-se localizada nesta Capital.

Pregoeiro 21/08/2020
12:56:34

Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as
mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância
de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta,

ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua
proposta será recusada.

Pregoeiro 21/08/2020
13:11:13

Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 2ª classificada
para o item 04. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª

encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 21/08/2020

13:12:02
Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua

proposta, tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro
quanto ao endereço/localização da sua empresa.

Pregoeiro 21/08/2020
13:16:40

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Suspenderemos a sessão eletrônica e retornaremos na
segunda-feira, dia 24/08/2020, às 15:30 horas. Obrigado pela participação de todos.

Pregoeiro 24/08/2020
15:30:59

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberto o presente Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 24/08/2020
15:32:55

Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 5ª classificada para o
item 04. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª encontra-se

localizada nesta Capital.
Pregoeiro 24/08/2020

15:36:32
Para GRAFICA ITUANA LTDA - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 24/08/2020

15:40:30
Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 5ª classificada para o
item 04. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª encontra-se

localizada nesta Capital.
Pregoeiro 24/08/2020

15:41:44
Para GRAFICA ITUANA LTDA - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 24/08/2020 Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as mensagens
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15:42:14 anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância de quaisquer
mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta, ao término,
deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua proposta será

recusada.
Pregoeiro 24/08/2020

15:50:04
Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 5ª classificada para o
item 04. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª encontra-se

localizada nesta Capital.
Pregoeiro 24/08/2020

15:52:12
Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua proposta, tendo

em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro quanto ao
endereço/localização da sua empresa.

Pregoeiro 24/08/2020
15:53:09

Para JOSENILDO MUNIZ DA CRUZ - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 6ª classificada
para o item 04. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª

encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 24/08/2020

15:54:20
Para JOSENILDO MUNIZ DA CRUZ - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 24/08/2020

15:55:04
Para JOSENILDO MUNIZ DA CRUZ - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 6ª classificada

para o item 04. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª
encontra-se localizada nesta Capital.

Pregoeiro 24/08/2020
16:02:42

Para JOSENILDO MUNIZ DA CRUZ - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as
mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância
de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta,

ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua
proposta será recusada.

Pregoeiro 24/08/2020
16:12:18

Para JOSENILDO MUNIZ DA CRUZ - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua proposta,
tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro quanto ao

endereço/localização da sua empresa.
Pregoeiro 24/08/2020

16:13:43
A etapa fechada foi reiniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou um dos seguintes

lances: R$ 3.600,0000 R$ 3.699,3000, poderá enviar um lance único e fechado até às
16:18:42 do dia 24/08/2020.

Sistema 24/08/2020
16:18:43

O fornecedor da proposta no valor de R$ 3.699,3000 não enviou lance único e fechado
para o item 4.

Sistema 24/08/2020
16:18:43

O fornecedor da proposta no valor de R$ 3.600,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 4.

Sistema 24/08/2020
16:18:43

O fornecedor da proposta no valor de R$ 3.699,3000 não enviou lance único e fechado
para o item 4.

Pregoeiro 24/08/2020
16:18:43

A etapa fechada foi reiniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou um dos seguintes
lances: R$ 12.980,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:23:43 do dia

24/08/2020.
Sistema 24/08/2020

16:23:43
O fornecedor da proposta no valor de R$ 12.980,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 4.
Sistema 24/08/2020

16:23:43
A etapa fechada do item 4 foi encerrada.

Sistema 24/08/2020
16:23:43

O item 4 está encerrado.

Sistema 24/08/2020
16:23:44

O item 4 teve empate real para o valor 3.699,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre
os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de

Propostas.
Sistema 24/08/2020

16:23:44
Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor

acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 24/08/2020
16:26:07

Srs(as) Licitantes, suspenderemos a sessão eletrônica e retornaremos amanhã, dia
25/08/2020, às 16 horas. Obrigado pela participação de todos.

Pregoeiro 25/08/2020
16:01:23

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberto o presente Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 25/08/2020
16:02:49

Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 8ª classificada
para o item 04. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª

encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 25/08/2020

16:05:05
Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 25/08/2020

16:07:19
Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 8ª classificada

para o item 04. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª
encontra-se localizada nesta Capital.

Pregoeiro 25/08/2020
16:12:03

Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as
mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância
de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta,

ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua
proposta será recusada.
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Pregoeiro 25/08/2020
16:22:37

Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua proposta,
tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro quanto ao

endereço/localização da sua empresa.
Pregoeiro 25/08/2020

16:23:17
Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 9ª classificada

para o item 04. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª
encontra-se localizada nesta Capital.

Pregoeiro 25/08/2020
16:24:33

Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 25/08/2020

16:25:53
Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 9ª classificada

para o item 04. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª
encontra-se localizada nesta Capital.

Pregoeiro 25/08/2020
16:33:02

Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as
mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância
de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta,

ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua
proposta será recusada.

Pregoeiro 25/08/2020
16:43:05

Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua proposta,
tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro quanto ao

endereço/localização da sua empresa.
Pregoeiro 25/08/2020

16:43:56
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
10ª classificada para o item 04. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa

de V.Sª encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 25/08/2020

16:44:07
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 25/08/2020

16:46:36
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
10ª classificada para o item 04. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa

de V.Sª encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 25/08/2020

16:53:26
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - Sr.(ª) Licitante, favor responder,
observe as mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da

inobservância de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos
para resposta, ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como

desinteresse e sua proposta será recusada.
Pregoeiro 25/08/2020

17:03:10
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar

a sua proposta, tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste
Pregoeiro quanto ao endereço/localização da sua empresa.

Pregoeiro 25/08/2020
17:03:59

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 11ª classificada
para o item 04. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª

encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 25/08/2020

17:05:08
Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 25/08/2020

17:08:30
Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 11ª classificada

para o item 04. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª
encontra-se localizada nesta Capital.

Pregoeiro 25/08/2020
17:13:12

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as
mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância
de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta,

ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua
proposta será recusada.

Pregoeiro 25/08/2020
17:23:06

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua proposta,
tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro quanto ao

endereço/localização da sua empresa.
Pregoeiro 25/08/2020

17:24:50
Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 3ª classificada

para o item 05. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª
encontra-se localizada nesta Capital.

Pregoeiro 25/08/2020
17:27:08

Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 25/08/2020

17:28:21
Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 3ª classificada

para o item 05. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª
encontra-se localizada nesta Capital.

Pregoeiro 25/08/2020
17:34:50

Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as
mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância
de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta,

ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua
proposta será recusada.
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Pregoeiro 25/08/2020
17:44:30

Para ARW EDITORA GRAFICA EIRELI - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua
proposta, tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro

quanto ao endereço/localização da sua empresa.
Pregoeiro 25/08/2020

17:47:06
Srs(as) Licitantes, suspenderemos a sessão eletrônica e retornaremos amanhã, dia

26/08/2020, às 14:00 horas. Obrigado pela participação de todos.
Pregoeiro 26/08/2020

14:01:46
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberto o presente Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 26/08/2020
14:02:27

Para JOSENILDO MUNIZ DA CRUZ - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 5ª classificada
para o item 05. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª

encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 26/08/2020

14:05:41
Para JOSENILDO MUNIZ DA CRUZ - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 26/08/2020

14:05:50
Para JOSENILDO MUNIZ DA CRUZ - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 5ª classificada

para o item 05. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª
encontra-se localizada nesta Capital.

Pregoeiro 26/08/2020
14:12:09

Para JOSENILDO MUNIZ DA CRUZ - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as
mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância
de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta,

ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua
proposta será recusada.

Pregoeiro 26/08/2020
14:22:18

Para JOSENILDO MUNIZ DA CRUZ - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua proposta,
tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro quanto ao

endereço/localização da sua empresa.
Pregoeiro 26/08/2020

14:23:55
Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 7ª classificada para o
item 05. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª encontra-se

localizada nesta Capital.
Pregoeiro 26/08/2020

14:26:07
Para GRAFICA ITUANA LTDA - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 26/08/2020

14:30:26
Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 7ª classificada para o
item 05. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª encontra-se

localizada nesta Capital.
Pregoeiro 26/08/2020

14:34:32
Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as mensagens

anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância de quaisquer
mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta, ao término,
deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua proposta será

recusada.
Pregoeiro 26/08/2020

14:44:02
Para GRAFICA ITUANA LTDA - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua proposta, tendo

em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro quanto ao
endereço/localização da sua empresa.

Pregoeiro 26/08/2020
14:44:38

Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 8ª classificada
para o item 05. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª

encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 26/08/2020

14:45:01
Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 26/08/2020

14:46:38
Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 8ª classificada

para o item 05. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª
encontra-se localizada nesta Capital.

Pregoeiro 26/08/2020
14:54:53

Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as
mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância
de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta,

ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua
proposta será recusada.

Pregoeiro 26/08/2020
15:05:10

Para MARIA L CAMINHA DA SILVA - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua proposta,
tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro quanto ao

endereço/localização da sua empresa.
Pregoeiro 26/08/2020

15:06:02
Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 9ª classificada

para o item 05. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª
encontra-se localizada nesta Capital.

Pregoeiro 26/08/2020
15:06:17

Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 26/08/2020

15:09:04
Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 9ª classificada

para o item 05. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª
encontra-se localizada nesta Capital.

Pregoeiro 26/08/2020 Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as
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15:16:47 mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância
de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta,

ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua
proposta será recusada.

Pregoeiro 26/08/2020
15:26:34

Para GDD EDITORA GRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua proposta,
tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro quanto ao

endereço/localização da sua empresa.
Pregoeiro 26/08/2020

15:27:25
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
10ª classificada para o item 05. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa

de V.Sª encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 26/08/2020

15:29:12
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 26/08/2020

15:30:11
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
10ª classificada para o item 05. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa

de V.Sª encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 26/08/2020

15:38:19
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - Sr.(ª) Licitante, favor responder,
observe as mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da

inobservância de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos
para resposta, ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como

desinteresse e sua proposta será recusada.
Pregoeiro 26/08/2020

15:49:27
Para DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar

a sua proposta, tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste
Pregoeiro quanto ao endereço/localização da sua empresa.

Pregoeiro 26/08/2020
15:50:11

A etapa fechada foi reiniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou um dos seguintes
lances: R$ 5.148,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:55:10 do dia

26/08/2020.
Sistema 26/08/2020

15:55:11
O fornecedor da proposta no valor de R$ 5.148,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 5.
Sistema 26/08/2020

15:55:11
A etapa fechada do item 5 foi encerrada.

Sistema 26/08/2020
15:55:11

O item 5 está encerrado.

Sistema 26/08/2020
15:55:11

O item 5 teve empate real para o valor 1.424,2800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre
os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de

Propostas.
Sistema 26/08/2020

15:55:11
Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor

acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 26/08/2020
15:56:35

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 11ª classificada
para o item 05. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª

encontra-se localizada nesta Capital.
Pregoeiro 26/08/2020

15:57:57
Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - ATENÇÃO: 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.
Pregoeiro 26/08/2020

15:58:08
Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 11ª classificada

para o item 05. Conforme exigência do Edital, perguntamos se a empresa de V.Sª
encontra-se localizada nesta Capital.

Pregoeiro 26/08/2020
16:06:06

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr.(ª) Licitante, favor responder, observe as
mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da perda de negócio diante da inobservância
de quaisquer mensagem. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos para resposta,

ao término, deixando V.Sª de responder, vamos entender como desinteresse e sua
proposta será recusada.

Pregoeiro 26/08/2020
16:16:14

Para EDER CRUZ CASTELO BRANCO - Sr(a) Licitante, iremos desclassificar a sua proposta,
tendo em vista que não houve respostas aos questionamentos deste Pregoeiro quanto ao

endereço/localização da sua empresa.
Sistema 26/08/2020

16:20:07
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 26/08/2020

16:21:59
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/08/2020 às

16:52:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

19/08/2020
17:21:00

Previsão de Reabertura: 20/08/2020 14:00:00.  Motivo: Continuidade da negociação
de propostas.

Reativado 20/08/2020
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14:01:50
Suspensão

Administrativa
20/08/2020
16:58:00

Previsão de Reabertura: 21/08/2020 08:30:00.  Motivo: Continuidade dos atos de
negociação.

Reativado 21/08/2020
08:30:10

Suspensão
Administrativa

21/08/2020
13:17:00

Previsão de Reabertura: 24/08/2020 15:30:00.  Motivo: Encerramento do horário de
expediente do TRE-AL.

Reativado 24/08/2020
15:30:20

Suspensão
Administrativa

24/08/2020
16:27:00

Previsão de Reabertura: 25/08/2020 16:00:00.  Motivo: Continuidade dos atos de
negociação.

Reativado 25/08/2020
16:00:24

Suspensão
Administrativa

25/08/2020
17:48:00

Previsão de Reabertura: 26/08/2020 14:00:00.  Motivo: Encerramento do horário
comercial.

Reativado 26/08/2020
14:00:12

Abertura de Prazo 26/08/2020
16:20:07 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

26/08/2020
16:21:59

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/08/2020 às
16:52:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:52 horas do dia
26 de agosto de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00050/2020 

Às 16:52 horas do dia 26 de agosto de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00050/2020, referente ao
Processo nº 001765-04.2020, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope
Descrição Complementar: Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral, em papel formato
A2 (420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e números.
1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de acordo com o
registro de candidaturas pertinente. 2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e
fontes para todos os municípios, mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em
cada lista.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 11.310 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 21.149,7000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Item cancelado no
julgamento

26/08/2020
16:20:07

Item cancelado no julgamento. Motivo: O Edital exige que a empresa seja
localizada nesta Capital (Maceió-AL).

Item: 2
Descrição: Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope
Descrição Complementar: Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral, em papel formato
A3 (297x420mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e números.
1. As listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de acordo com o
registro de candidaturas pertinente. 2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e
fontes para todos os municípios, mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em
cada lista.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.450 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.218,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Item cancelado no
julgamento

26/08/2020
16:20:27

Item cancelado no julgamento. Motivo: O Edital exige que a empresa seja
localizada nesta Capital (Maceió-AL).

Item: 3
Descrição: Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope
Descrição Complementar: Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A4
(210x297mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e números.
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OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após definição no primeiro turno. (2º Turno, se houver)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.716 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.389,9600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Item cancelado no
julgamento

26/08/2020
16:20:39

Item cancelado no julgamento. Motivo: O Edital exige que a empresa seja
localizada nesta Capital (Maceió-AL).

Item: 4
Descrição: Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope
Descrição Complementar: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato 29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0;
Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de 50 unidades cada. Modelo a ser
fornecido.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6.490 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.699,3000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Item cancelado no
julgamento

26/08/2020
16:20:50

Item cancelado no julgamento. Motivo: O Edital exige que a empresa seja
localizada nesta Capital (Maceió-AL).

Item: 5
Descrição: Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope
Descrição Complementar: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato 29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0;
Papel couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de 50 unidades cada. Modelo a ser
fornecido. (2º Turno, se houver)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.716 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.424,2800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Item cancelado no
julgamento

26/08/2020
16:21:04

Item cancelado no julgamento. Motivo: O Edital exige que a empresa seja
localizada nesta Capital (Maceió-AL).

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Reporto-me no presente para registrar o fracasso do

Pregão Eletrônico n.º 50/2020 - ITENS 01 a 05 (MATERIAL
GRÁFICO PARA AS ELEIÇÕES DE 2020), tendo em vista que as
empresas participantes estão localizadas em outros Estados da
Federação, e o Edital determina que a empresa tenha endereço nesta
Capital.

 
A seguir, informo a cidade das empresas participantes

desta licitação:
 
1) EMPRESA ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI:  Belo

Horizonte - MG
2) EMPRESA GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA:

Campestre de Goiás - GO
3) EMPRESA AVOHAI EVENTOS LTDA - ME: Belo

Horizonte - MG
4) EMPRESA GRÁFICA ITUANA LTDA - ME: Brasília - DF
5) EMPRESA GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA: Recife

- PE
6) EMPRESA GRÁFICA E EDITORA VIEIRA EIRELI:

Formosa - GO
7) EMPRESA MARIA L. CAMINHA DA SILVA: Cabo de

Santo Agostinho - PE
8) EMPRESA DIGITALMIX GRÁFICA & COMUNICAÇÃO

LTDA: Biguaçu - SC
9) EMPRESA GDD EDITORA GRÁFICA LTDA: Contagem

- MG
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10) EMPRESA JOSENILDO MUNIZ DA CRUZ: Barreiros -
PE

11) EMPRESA EDER CRUZ CASTELO BRANCO: Brasília
- DF

 
Seguem os presentes documentos:

1. Ata Pregão 50/2020: 0751568
2. Termo de Adjudicação: 0751570

 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 26/08/2020, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751571 e o código CRC B0326C54.

0001765-04.2020.6.02.8000 0751571v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
À Diretoria-geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto à superior consideração de Vossa

Senhoria os presentes autos, pedindo vênia para sugerir que
sejam homologados os atos praticados pelo Pregoeiro, que
declarou fracassado o certame, devido à não observância dos
participantes aos requisitos de participação assinalados,
conforme cosnta do Despacho PREG 0751571.

Dessa forma, solicito que seja aurtorizada a
repetição do certame, devendo a SLC destacar no instrumento
convocatório as restrições de participação a empresas
sediadas em Maceió pelos motivos já expostos e acolhidos na
instrução inicial.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2020, às 21:38, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751779 e o código CRC C69740D0.

0001765-04.2020.6.02.8000 0751779v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
Constatado o fracasso do certame licitatório,

conforme informação do Sr. Secretário de Administração
deste Regional (0751779), baseada na comunicação do
Pregoeiro (0751571), submeto à elevada consideração
do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vice-Presidente, no
exercício da Presidência, a homologação dos atos praticados
pelo Pregoeiro, efetuados no Pregão n.º 50/2020, sugerindo,
outrossim, a autorização para repetir o referido certame,
devendo a SLC destacar no instrumento convocatório as
restrições de participação a empresas sediadas em Maceió
pelos motivos já expostos e acolhidos na instrução inicial.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
31/08/2020, às 10:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752354 e o código CRC DF364B83.

0001765-04.2020.6.02.8000 0752354v1
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PROCESSO : 0001765-04.2020.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO DE ELEIÇÕES
ASSUNTO : Homologação. Atos do Pregoeiro. Autorização. Repetição. Certame licitatório.

Decisão nº 2118 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista o pronunciamento supra do Senhor
Diretor-Geral no evento SEI 0752354, com fulcro nas informações da
Secretaria de Administração (0751779) e Despacho PREG
SEI 0751571, noticiando o fracasso do Pregão Eletrônico n° 50/2020,
que tinha por objeto a contratação de serviços de impressão e
confecção de material gráfico para as eleições municipais de 2020,
HOMOLOGO os atos praticados pelo Pregoeiro, nos termos do
inciso IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000, ao tempo em que
AUTORIZO a realização de novo certame, com a providência, a
cargo da SLC, de destacar no instrumento convocatório as restrições
de participação a empresas sediadas em Maceió, pelos motivos já
expostos e acolhidos na instrução inicial.

Retornem os autos à Secretaria de Administração para
conhecimento, registros e adoção das providências administrativas
que se revelem necessárias ou recomendáveis à consecução do feito.
 

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

Presidência
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 31/08/2020, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752879 e o código CRC 1B05A849.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00050/2020

Às 16:00 horas do dia 31 de agosto de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 001765-04.2020,
Pregão nº 00050/2020. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope
Descrição Complementar: Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral, em papel formato A2
(420x594mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e números. 1. As
listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de acordo com o registro
de candidaturas pertinente. 2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para
todos os municípios, mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 11.310 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 21.149,7000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Item cancelado
no julgamento

26/08/2020
16:20:07 - Item cancelado no julgamento. Motivo: O Edital exige que a

empresa seja localizada nesta Capital (Maceió-AL).

Homologado 31/08/2020
16:00:20

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 2
Descrição: Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope
Descrição Complementar: Lista com nome e número dos candidatos, para cada Seção Eleitoral, em papel formato A3
(297x420mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e números. 1. As
listas serão confeccionadas com listagens particularizadas município a município, 102 ao todo, de acordo com o registro
de candidaturas pertinente. 2. Será um arquivo para cada município, porém, utilizando-se a mesma letra e fontes para
todos os municípios, mudando-se apenas os números de candidatos e partidos e a quantidade deles em cada lista.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.450 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.218,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Item cancelado
no julgamento

26/08/2020
16:20:27 - Item cancelado no julgamento. Motivo: O Edital exige que a

empresa seja localizada nesta Capital (Maceió-AL).

Homologado 31/08/2020
16:00:20

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 3
Descrição: Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope
Descrição Complementar: Lista com nome e número de candidato para cada Seção Eleitoral, em papel formato A4
(210x297mm), branco, de 75 g/m², com impressão na frente, em preto e em tipo uniforme de letras e números.
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OBSERVAÇÃO: 02 (candidatos) a Prefeito após definição no primeiro turno. (2º Turno, se houver)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.716 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.389,9600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Item cancelado
no julgamento

26/08/2020
16:20:39 - Item cancelado no julgamento. Motivo: O Edital exige que a

empresa seja localizada nesta Capital (Maceió-AL).

Homologado 31/08/2020
16:00:20

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 4
Descrição: Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope
Descrição Complementar: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato 29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel
couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de 50 unidades cada. Modelo a ser fornecido.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6.490 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.699,3000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Item cancelado
no julgamento

26/08/2020
16:20:50 - Item cancelado no julgamento. Motivo: O Edital exige que a

empresa seja localizada nesta Capital (Maceió-AL).

Homologado 31/08/2020
16:00:20

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 5
Descrição: Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope
Descrição Complementar: Cartaz Artigo 39-A (Lei 9.504/97), tamanho A3; formato 29,7 x 42 cm.; Cores: 4/0; Papel
couché fosco 115 g/m²; impressão offset, acondicionados em pacotes de 50 unidades cada. Modelo a ser fornecido. (2º
Turno, se houver)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.716 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.424,2800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Item cancelado
no julgamento

26/08/2020
16:21:04 - Item cancelado no julgamento. Motivo: O Edital exige que a

empresa seja localizada nesta Capital (Maceió-AL).

Homologado 31/08/2020
16:00:20

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

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

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2020.
À COMAP, para adoção das medidas necessárias à

repetição do certame, nos termos da Decisão 2118, da
Presidência (doc. 0752879), inclusive a atualização do Portal
da Transparência quanto ao resultado do certame fracassado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/08/2020, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0753272 e o código CRC 6539196A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2020.
 
 
À SLC, para atendimento do Despacho

GSAD 0753272, ressaltando a necessidade de destacar que
somente empresas locais podem participar no certame.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 31/08/2020, às 21:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0753573 e o código CRC EDBF85DC.
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