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

Memorando nº 349 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 11 de abril de 2019.
Para: Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP.
Assunto: Termo de Referência. Prestação de serviço de impressão do Relatório de
Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas no Biênio 2017-2019.

Senhora Coordenadora.
Solicito de V. Sa. a realização de consulta, por meio da unidade
competente, às empresas do ramo de serviços gráﬁcos para aferirmos a
viabilidade da contratação especiﬁcada no Termo de Referência de evento n.º
0553053.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/06/2019, às 20:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0528398 e o código CRC CAF720EC.
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MISSÃO
Garantir a legitimidade do processo eleitoral. (*)

VISÃO DE FUTURO
Consolidar a credibilidade da justiça eleitoral, especialmente quanto
à efetividade, transparência e segurança. (*)

VALORES
Acessibilidade, modernidade, celeridade, transparência,
responsabilidade social e ambiental, imparcialidade, ética e
probidade. (*)

(*) Texto elaborado por ocasião da formulação do Direcionamento
Institucional do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ocorrido em
Maceió/AL, constante do Planejamento Estratégico do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, para o período de 2016 a 2021.
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APRESENTAÇÃO
Por meio desta publicação, ofertamos à sociedade e, em
especial ao eleitorado de Alagoas, um balanço das ações realizadas por este
Tribunal Regional Eleitoral, durante a gestão correspondente ao biênio
2017/2019, período no qual estivemos no comando desta Justiça
especializada.
Trata-se de dar ampla divulgação dos frutos da dedicação e
esforço empreendidos por todos aqueles que compõem este Tribunal, os
quais desempenharam suas funções, agindo coordenadamente com o
objetivo de concretizar eficientemente nossas metas institucionais.
Neste ano, a Constituição cidadã completou três décadas de
vigência. O momento é, portanto, de grande simbolismo, mormente no que
diz respeito à efetivação dos direitos políticos e sociais estatuídos na Carta
política.
Paradoxalmente,

nesse

mesmo

período,

esta

Justiça

especializada enfrentou vários desafios de grande envergadura, a exemplo
dos contingenciamentos orçamentários e dos desdobramentos decorrentes
do Rezoneamento.
Apesar

disso,

todos

os

obstáculos

foram

devidamente

superados. O Tribunal realizou sua missão institucional de garantir a
legitimidade do processo eleitoral, comandando com êxito as Eleições Gerais
de 2018, e possibilitando o acesso da população alagoana à plena
cidadania.
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Por esse motivo, é com muita alegria que formulamos este
relatório, satisfeitos por termos dado a nossa contribuição para o
atingimento de tais resultados.
Agradecemos a todos os que trilharam esse biênio conosco,
que foram parceiros e, incansavelmente, colaboraram para o sucesso das
ações da Justiça Eleitoral em Alagoas.
Boa leitura!

Desembargador José Carlos Malta Marques
Presidente
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SÍNTESE CURRICULAR DO DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS MALTA
MARQUES
Ø VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

E CORREGEDOR
2015/2017;

REGIONAL

ELEITORAL

DURANTE

O

BIÊNIO

Ø PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

DURANTE O BIÊNIO 2017/2019.
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CERIMÔNIA DE POSSE DO DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS MALTA
MARQUES - OCORRIDA EM 10 DE JANEIRO DE 2017

A solenidade de posse da nova cúpula diretiva da Justiça
Eleitoral alagoana, que tem o Desembargador Pedro Augusto Mendonça
como Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, aconteceu no
auditório do Tribunal de Justiça de Alagoas e reuniu autoridades civis e
militares, além de magistrados e servidores do Judiciário.
Após atuar como Vice-Presidente e Corregedor Regional
Eleitoral, O Desembargador José Carlos Malta Marques sucedeu o
Desembargador Sebastião Costa Filho na Presidência do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
Fizeram parte da mesa de honra o Governador Renan Filho, o
deputado estadual Luiz Dantas, o Prefeito de Maceió, Rui Palmeira, o
deputado federal Pedro Vilela, o Desembargador Pedro Carlos Bittencourt,
presidente do Colégio Permanente dos Presidentes dos Tribunais de Justiça,
o Presidente do TJ/Al, Otávio Praxedes, o Desembargador Sebastião Costa
Filho, o Procurador-Geral de Justiça, Alfredo Gaspar, a Presidente do
Tribunal de Contas de Alagoas, conselheira Rosa Albuquerque, a VicePresidente e Corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região,
Desembargadora Vanda Lustosa, o comandante da Capitania dos Portos,
capitão Mário Márcio Cardoso Teixeira, o Desembargador Pedro Augusto,
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral empossado, o Juiz Federal
Frederico Wildson, o superintendente da Polícia Federal, Bernardo
Gonçalves, o Prefeito de Santana do Ipanema, Isnaldo Bulhões, o exPresidente da Associação dos Magistrados do Brasil, Desembargador
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Henrique Nelson Calandra e o Presidente da Associação Alagoana de
Magistrados, Juiz Ney Alcântara.
Em seu discurso de posse o Presidente Malta Marques afirmou:
“Recebo o comando dos destinos administrativos da Corte Eleitoral do

Estado de Alagoas, o Tribunal Regional Eleitoral, e, por consequência, de
toda a Justiça Eleitoral do meu Estado. O faço absolutamente tranquilo e
com a certeza de que sou titular de um legado administrativo que orgulha
qualquer gestor e que se tornou responsável por construir uma Justiça
Eleitoral à altura da tradição política do Estado”.
Ainda em seu pronunciamento, o Desembargador José Carlos
Malta Marques também ressaltou a importância do combate constante aos
crimes eleitorais e a importância da comunhão de esforços para o bom
andamento do pleito eleitoral de 2018. Segundo ele, a venda de votos não
é fruto da ignorância do eleitor desprevenido, “às vezes é fruto de suas

necessidades materiais, outras de sua própria vontade de se vingar do
político que o ofende e, não sejamos hipócritas, muitas vezes da ausência
total de zelo por sua própria honra”.
Seguem os registros fotográficos da solenidade:

Missão: Garantir a legitimidade do processo eleitoral.

Relatório de gestão 2017-2019 (0528426)

SEI 0003309-61.2019.6.02.8000 / pg. 19

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Missão: Garantir a legitimidade do processo eleitoral.

Relatório de gestão 2017-2019 (0528426)

SEI 0003309-61.2019.6.02.8000 / pg. 20

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Missão: Garantir a legitimidade do processo eleitoral.

Relatório de gestão 2017-2019 (0528426)

SEI 0003309-61.2019.6.02.8000 / pg. 21

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Missão: Garantir a legitimidade do processo eleitoral.

Relatório de gestão 2017-2019 (0528426)

SEI 0003309-61.2019.6.02.8000 / pg. 22

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Missão: Garantir a legitimidade do processo eleitoral.

Relatório de gestão 2017-2019 (0528426)

SEI 0003309-61.2019.6.02.8000 / pg. 23

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

1.
Do Alinhamento da Relação Institucional com os demais
Órgãos de Atuação no Processo Eleitoral
1.1

Secretaria de Segurança Pública

Ø Reunião ocorrida na sede da Secretaria de Segurança Pública, em 26

de junho de 2017. Na oportunidade, o Presidente do TRE/AL,
Desembargador José Carlos Malta Marques, parabenizou o Secretário
Paulo Domingos de Araújo Lima Júnior pela atuação à frente da
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas – SSP/AL, bem
como expressou a necessidade de apoio à logística das ações
estabelecidas por este Tribunal com vistas à realização das Eleições
Gerais de 2018.

23
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1.2

Polícia Militar

Ø Visita realizada, em 27 de junho de 2017, ao Comandante-Geral da

Polícia Militar de Alagoas, Coronel Marcos Sampaio Lima. Na
oportunidade, o Presidente do TRE/AL agradeceu o apoio da Briosa
nas Eleições Municipais de 2016 e ressaltou a importância daquela
corporação para o asseguramento da realização das Eleições Gerais
de 2018.

24
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1.3

Superintendência da Polícia Federal

Ø Visita à Superintendência da Polícia Federal em Alagoas. Na

oportunidade, o Presidente do TRE/AL ressaltou que a integração
com Polícia Federal é muito importante, especialmente em ano
eleitoral.

25
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1.4

Companhia do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado -BIMtz

Ø Visita ao Comandante do 59º BIMtz, General Nílton Diniz Rodrigues.

Na oportunidade, o Presidente do TRE/AL fez questão de parabenizar
a exitosa participação do exército como força de segurança durante
as Eleições Municipais de 2016.

26
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2.
Da Aplicação do Rezoneamento às Circunscrições Eleitorais
do Interior do Estado de Alagoas
Por instrumento da Resolução-TSE n. 23.520, de 1º de junho
de 2017, determinou-se aos Tribunais Regionais Eleitorais que fosse
promovida a extinção e o remanejamento de Zonas Eleitorais do interior dos
Estados que não atendessem aos critérios e parâmetros constantes da
mesma, bem como aqueles estabelecidos pela Res.-TSE n. 23.422/2014.
Em um primeiro momento, registre-se, esta Presidência se
reuniu com o Ministro Gilmar Mendes, Presidente do e. Tribunal Superior
Eleitoral, à época, com vistas à formulação da proposição de não aplicação
do Rezoneamento às Zonas Eleitorais do Interior do Estado de Alagoas.
Pois, em que pese todo o contexto normativo formulado, por
força das prescrições constantes da Res.-TSE n. 23.520/2017, como
Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas sempre
entendi que a extinção de 13 (treze) zonas eleitorais era medida
que não se justificava por conta de inúmeros aspectos.
Na referida oportunidade, fora entregue, em mãos, ao
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, o Ofício n. 1.269/2017 –
TRE-AL/GPRES, contendo vários argumentos justificadores da não aplicação
da Resolução-TSE n. 23.520/2017, que trata do rezoneamento, a esta
circunscrição, bem como, de voz viva, foram invocadas ao Ministro várias
razões pelas quais o rezoneamento não devia ser aplicado a este Estado.
Participaram da supracitada reunião o Deputado Federal, João
Henrique Caldas, a Deputada Federal Rosinha da ADEFAL e o Representante
da Associação dos Municípios de Alagoas, Prefeito Marcelo Lima.
27
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Veja-se, a seguir, o registro fotográfico da indigitada audiência:

Mas como sabido por todos, o fato é que a manifestação
emanada do então Presidente do TSE, Ministro Gilmar Mendes, foi no
sentido da total e absoluta impossibilidade de não aplicação da
Resolução-TSE n. 23.520/2017 (Rezoneamento) a esta Circunscrição.
Nesse contexto, esta Presidência, com vistas à elaboração de
uma proposta de rezoneamento que atendesse fielmente aos parâmetros
estabelecidos no art. 3º da Resolução-TSE n. 23.422/2014, bem como às
diretrizes fincadas pela Res.-TSE n. 23.520/2017, apoiada pelo Órgão
diretivo desta Secretaria e pela Assessoria Jurídica, e atenta às variáveis
especificadas no art. 4º da precitada Res.-TSE n. 23.422/2014, após a
formatação

de

um

estudo

minucioso,

concluiu

a

proposição

de
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rezoneamento, mantendo como sede de zona aquelas circunscrições com
maior número de eleitores.
Com isso, temos que, das 50 (cinquenta) Zonas Eleitorais com
sede no interior deste estado, após a efetiva operacionalização da
proposição de rezoneamento em tela, de acordo com o planejamento
estabelecido por este Tribunal Regional Eleitoral, passou esta circunscrição
a contar com 37 (trinta e sete) Zonas Eleitorais, haja vista que delas, 13
(treze) ZE’s não atendiam aos indigitados parâmetros e critérios.
Vejamos como ficaram as circunscrições:
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A propósito, registre-se que, em função da extinção e
remanejamento das referidas 13 (treze) zonas do interior deste estado, 36
(trinta e seis) municípios sofreram alteração de circunscrição, passando a
integrar outras zonas que não foram extintas, e 381.164 (trezentos e
oitenta e um mil cento e sessenta e quatro) eleitores foram redistribuídos
para as demais zonas eleitorais cuja localização privilegie o acesso deles.
Ao proceder ao preconizado rezoneamento, que, como dito,
demandou a extinção de 13 (zonas) zonas eleitorais, esta Presidência
adotou uma série de visitas a várias instituições com o objetivo de
esclarecer os impactos causados em decorrência da aplicação do
rezoneamento referido, imposto pelo TSE.
Nesse sentido, estivemos na Associação dos Municípios de
Alagoas:
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No Palácio do Governo do Estado de Alagoas:

Gabinete da Presidência deste Regional, ocasião em que recebi
os congressistas alagoanos:
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3.

Sistemas Implantados
3.1 Processo Judicial Eletrônico – Pje
O e. Tribunal Superior Eleitoral, por instrumento da Resolução-

TSE n. 23.417, de 11 de dezembro de 2014, instituiu o Processo Judicial
Eletrônico (PJe) como sistema informatizado de constituição e tramitação de
processos judiciais e administrativos no âmbito da Justiça Eleitoral.
Nesse sentido, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
mediante a Resolução TRE/AL n. 15.831, de 27 de julho de 2017,
fixou o cronograma para implantação do Pje no âmbito deste Regional, bem
como as respectivas classes processuais.
Com efeito, a implantação do Processo Judicial Eletrônico na
Justiça Eleitoral em Alagoas, nos moldes estabelecidos pelo TSE, foi fruto da
busca pela melhoria contínua na prestação jurisdicional, permitindo a
produção, a tramitação e o julgamento de processos judiciais integralmente
em meio virtual.
Alinhando-se à estratégia de uma prestação jurisdicional célere,
o PJe veio agregar ainda mais eficiência a esta justiça especializada,
contribuindo – e muito – para a realização da sua nobre missão institucional
de garantir a legitimidade do processo eleitoral.
Coube ao Comitê Gestor Regional do Processo Judicial
Eletrônico de Alagoas, presidido pelo ilustre Desembargador Eleitoral
Alberto Maya de Omena Calheiros, Membro deste Regional pela classe dos
Advogados, administrar o referido sistema nos aspectos relacionados à
32
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estrutura, implementação e funcionamento, bem como organizar a
estrutura de atendimento às demandas dos usuários internos e externos.
Ademais, registre-se, que, com o propósito de auxiliar o Comitê
Gestor do PJe, mormente com o fim de realizar a configuração, verificação e
testes do aludido sistema, determinou-se, por conduto da Portaria TREAL/PRE n. 171, de 13 de março de 2017, a criação de um Grupo de
Trabalho composto pelos servidores José Ribeiro Lins Neto, Carlos Cristiano
Parente Santos, Luiz Batista de Araújo Neto, David Magalhães de Azevedo e
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros.
A seguir o registro fotográfico dos integrantes do Comitê Gestor
Regional do Processo Judicial Eletrônico – Pje do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, que investiram tempo e dedicação no aprimoramento e
cumprimento dos objetivos primordiais do processo eletrônico: celeridade,
transparência e segurança, desde a autuação do processo até o seu
julgamento pelos Membros da Corte.
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3.2 Sanções Eleitorais
O Sistema de Sanções Eleitorais, embora instituído no âmbito
da Justiça Eleitoral em Alagoas, por instrumento da Resolução – TRE/AL n.
15.680, de 10 de março de 2016, só fora adotado e passou a ser utilizado,
efetivamente, durante o curso desta gestão administrativa, após o
desbastamento de inúmeros questionamentos respeitantes a inserções de
informações de inelegibilidades no indigitado sistema.
Trata-se de uma ferramenta digital de grande importância para
a transparência das informações relacionadas a julgamentos de processos
eleitorais.
Referido sistema, por ocasião do registro de candidaturas nas
Eleições Gerais de 2018, já se encontrava habilitado, o que contribuiu para
legitimar e facilitar o processo de avaliação dos requerimentos.
3.3 Comunica
É um sistema de Comunicação Eletrônica entre a Justiça
Eleitoral em Alagoas e Órgãos de direção partidária estadual e municipal e
seus dirigentes, candidatos e coligações.
Com a implantação dessa ferramenta, os expedientes oficiais da
Justiça Eleitoral no Estado de Alagoas, dirigidos aos órgãos de direção
estadual e municipal dos partidos políticos e aos respectivos responsáveis,
aos

candidatos

e

às

coligações,

passaram

a

ser

efetivadas,

preferencialmente, por meio do Sistema de Comunicação Eletrônica –
COMUNICA, gerando economia de gastos com a utilização da Empresa
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Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, e com o cumprimento de
mandados por oficial de justiça.
3.4 Publicação de Atos Normativos – PAN
Esse sistema veio ao encontro da real necessidade de dar
transparência, mediante acesso facilitado aos cidadãos e aos usuários
internos, às regulamentações e normativos editados por este Tribunal
Regional Eleitoral.
Nesse sentido, por meio da Instrução Normativa n. 1, de 15 de
maio de 2017, regulamentou-se a disponibilização de normas internas em
formato eletrônico na página deste Regional, mediante a operacionalização
de um sistema próprio.
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4.
Edição e Aprovação do Regulamento da Secretaria e do
Regimento do TRE/AL
4.1 Regulamento da Secretaria

Esta Corte editou e aprovou a Resolução nº 15.904, de 09 de
julho de 2018, que dispõe sobre o Regulamento da Secretaria deste
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
A antiga estrutura organizacional deste Regional obedecia a um
regulamento elaborado há mais de duas décadas (22 anos), correspondente
à Resolução TRE/AL nº 12.738, de 19 de dezembro de 1996, a qual foi
expressamente revogada. Assim, era necessário realizar uma atualização e
compilação dessas regras, adaptando-as às novas demandas desta Corte.
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Nesse sentido, com a aprovação do novo Regulamento da
Secretaria, foi possível contemplar a formatação atual desta unidade de
Justiça especializada, normatizando o funcionamento dos atuais órgãos
componentes do Tribunal e suas respectivas atribuições e competências.
4.2 Regimento do TRE/AL

Também foi editada e aprovada a Resolução TRE/AL nº 15.933,
de 26 de novembro de 2018, que dispõe sobre o Regimento deste Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.
O regimento que vigorava anteriormente havia sido aprovado
por meio da Resolução TRE/AL nº 12.908, de 19 de dezembro de 1996, a
qual foi expressamente revogada. Devido ao decurso de longo período de
tempo – aproximadamente 22 anos, bem como à entrada em vigor de
37
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novas regras jurídicas nesse período – em especial, o Código de Processo
Civil de 2015 –, era recomendável a edição de um novel texto normativo
para reger as atividades processuais desta Corte.
Com essa preocupação, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
fez uma revisão dos ritos judiciários e administrativos – atualizando-os ao
atual ordenamento jurídico, quando necessário –, o que resultou em um
aperfeiçoamento do Regimento desta Corte.
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5.

Justiça em Números do CNJ – Selo Ouro
A busca pela excelência dos serviços prestados ao eleitorado e

à sociedade alagoana com um todo pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas foi reconhecida nacionalmente, após o TRE/AL, pela primeira vez,
conquistar o Selo Justiça em Números, na categoria Ouro, do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ).
O Conselho Nacional de Justiça, anualmente, congratula alguns
Tribunais do País com o cognominado “Selo Justiça em Números”.

Em cerimônia realizada durante o XI Encontro Nacional do
Poder Judiciário, que ocorreu na sede do Tribunal Superior Eleitoral - TSE
durante os dias 20 e 21 de novembro de 2017, o Conselho Nacional de
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Justiça (CNJ) concedeu o Selo Ouro Justiça em Números ao Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.
O Selo Justiça em Números visa ao reconhecimento dos
Tribunais que investem na excelência da produção, gestão, organização e
disseminação de suas informações administrativas e processuais.
Além do requisito básico de encaminhamento adequado das
informações constantes no Sistema de Estatística do Poder Judiciário
(SIESPJ), com atenção aos prazos de preenchimento e à consistência dos
dados, também foram avaliados outros itens, tais como: nível de
informatização

do

Tribunal,

uso

de

relatórios

estatísticos

para

o

planejamento estratégico e cumprimento de resoluções do CNJ alinhadas à
gestão da informação.
Por seu turno, quando da realização do XII Encontro
Nacional do Poder Judiciário, ocorrido nos dias 3 e 4 de dezembro de
2018, no Centro de Convenções do Hotel Recanto das Cataratas, localizado
na cidade de Foz do Iguaçu (Paraná), o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas foi distinguido com a categoria Prata do Selo Justiça em Números,
acompanhado de outras 16 Cortes Eleitorais.
Durante o aludido evento, coordenado pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), ao qual acorreram os presidentes dos 91 tribunais
brasileiros, além de integrantes da Rede de Governança Colaborativa do
Poder Judiciário, responsáveis pela área de Gestão Estratégica e membros
de Associações, foram aprovadas as metas nacionais e específicas do Poder
Judiciário para o ano de 2019, além de divulgados os demais tribunais
premiados com o Selo Justiça em Números.
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A abertura e o encerramento do Encontro foram feitos pelos
Ministros José Antonio Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal
e do CNJ, e Humberto Eustáquio Soares Martins, membro do STJ e atual
Corregedor Nacional de Justiça, o qual, quando Desembargador do Tribunal
de Justiça de Alagoas, compôs o TRE-AL, no qual ocupou os cargos de VicePresidente e Corregedor Regional Eleitoral.
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No registro fotográfico seguinte, veem-se o Desembargador
José Carlos Malta Marques, Presidente do TRE-AL, e o Diretor-Geral da
Corte, ladeando o Ministro Humberto Martins, por ocasião da entrega do
certificado de concessão do Selo Prata.

6.

Principais Ações, Aquisições e Investimentos
6.1 Ações relativas ao Programa Mais Qualidade de Vida
Neste tópico, serão apresentadas as ações promovidas no

âmbito da Secretaria de Gestão de Pessoas, referentes ao planejamento
bianual finalizado em dezembro de 2016 e executado durante a gestão do
Excelentíssimo Senhor Presidente deste Tribunal, Desembargador José
42
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Carlos Malta Marques, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018,
por meio do Programa Mais Qualidade de Vida.
6.1.1 Ações Realizadas em 2017
6.1.1.1 Dia Internacional da Mulher
Foram homenageadas as servidoras efetivas, requisitadas e
terceirizadas deste Regional, com a distribuição de flores tropicais no dia 08
de março de 2017.
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6.1.1.2 Semana do Trabalhador
Os servidores deste Regional foram presenteados com uma
semana de massagens antiestresse, no período de 08 a 12 de maio de
2017, ocorridas na sala de espera do Setor Médico e no Fórum
Desembargador Moura Castro, mediante agendamento.
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6.1.1.3 Campanha Solidária – Mês das Mães
Em maio de 2017, a Comissão do Programa Mais Qualidade de
Vida lançou a campanha "Presenteie uma mãe especial", contando com a
participação de vários servidores que doaram presentes para mães de
crianças especiais. Foram arrecadados aproximadamente 100 presentes,
entregues nas instituições Sociedade Pestalozzi, Centro Estadual de
Educação Profª. Wandette Gomes de Castro e Centro Especializado
Lourdinha Vieira.
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6.1.1.4 Dia das Mães
O Programa Mais Qualidade de Vida homenageou as mães
deste Regional, no dia 12 de maio de 2017, com uma Palestra sobre
"Empoderamento Feminino", proferida pela escritora e cerimonialista
Kátia Albuquerque. Após, o evento contou com a apresentação musical da
cantora Andréa Laís. Por último, com a adesão de muitas servidoras,
inclusive dos Cartórios Eleitorais, ocorreu um lanche coletivo com sorteio de
brindes.
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6.1.1.5 Campanha Solidária para os Desabrigados e
Desalojados das Chuvas de Alagoas
Por meio dessa campanha, houve a arrecadação de donativos
para as pessoas que ficaram desabrigadas e desalojadas em razão das
fortes chuvas que acometeram o Estado de Alagoas no mês de junho de
2017. A entrega do material arrecadado se deu em 05 de junho de 2017,
nas Secretarias de Assistência Social do Estado e do Município de Maceió.

49
Missão: Garantir a legitimidade do processo eleitoral.

Relatório de gestão 2017-2019 (0528426)

SEI 0003309-61.2019.6.02.8000 / pg. 50

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

6.1.1.6 Semana Sustentável – Parceria com o Núcleo
Socioambiental
Ocorrida no período de 07 a 09 de junho de 2017, a Semana
Sustentável, promovida pelo Núcleo Socioambiental, contou com a parceria
da Comissão do Programa Mais Qualidade de Vida, exclusivamente no dia
07, quando ocorreu a exposição e bazar do Centro Inclusivo Genilda Porto,
vinculado à Sociedade Pestalozzi, com a presença de alunos e professores
do referido centro, que realizaram uma oficina de artesanato elaborado a
partir de materiais reciclados.
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6.1.1.7 Dia dos Namorados
Em 13 de junho de 2017, a Comissão do Programa Mais
Qualidade de Vida promoveu um colóquio sobre o tema "Amor em todas as
suas vertentes", conduzido pelo servidor Itamar Barreto Leite, Analista
Judiciário do TRE-AL, Bacharel em Direito, Psicólogo e Psicanalista.
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6.1.1.8 Confraternização Junina
No dia 14 de junho de 2017, os servidores deste Regional
prestigiaram a apresentação da Quadrilha Junina Estilizada Xique-Xique, do
bairro do Jacintinho. Após, houve um lanche coletivo bem decorado e com
comidas típicas do São João.
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Eleitorais

6.1.1.9

Participação

dos

Servidores

dos

Cartórios

Por meio do procedimento SEI n. 0006898-32.2017.6.02.8000,
foi autorizada a participação dos servidores dos Cartórios Eleitorais nos
eventos promovidos pelo Programa Mais Qualidade de Vida, a título de
convite, com abono do ponto eletrônico.
6.1.1.10 Homenagem – Dia dos Pais
Ocorrida no dia 10 de agosto de 2017, foi promovida uma roda
de conversa com o coach Marco Furmiga, que desenvolveu palestra e fez
algumas dinâmicas acerca do tema "O segredo do sucesso". O evento
contou com a presença de cerca de 30 servidores, inclusive de
colaboradores externos, a exemplo da cerimonialista Kátia Albuquerque.
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6.1.1.11 Campanha Contra o Assédio Moral
A partir do mês de agosto de 2017, foi lançada campanha
contra o Assédio Moral na organização pública. O objetivo foi esclarecer e
chamar a atenção para formas de tratamento que, muitas vezes, podem
constranger o colega e dificultar a harmonização do clima organizacional.
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6.1.1.12 Outubro Rosa
No dia 11 de outubro de 2017, com a finalidade de advertir e
chamar a atenção das servidoras sobre os cuidados necessários para um
diagnóstico precoce do câncer de mama, foi realizada palestra com a
Mastologista Francisca Beltrão e o grupo de apoio REDE. O evento contou
com a participação de vários servidores, atendendo aos objetivos
institucionais voltados à atenção à saúde do servidor.
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6.1.1.13 Palestra "Fazendo as Pazes com o Espelho"
No dia 20 de outubro de 2017, com o intuito de comemorar,
antecipadamente, o dia servidor, tivemos a palestra da psicóloga Conceição
Honorato sobre o tema "Fazendo as Pazes com o Espelho". A palestra foi
voltada para o eu do servidor, com caráter motivacional e de autoestima.
Nesse momento contamos com a presença de vários servidores.

6.1.1.14 Instituição do Coral do TRE/AL
Por meio do procedimento SEI n. 0007584-24.2017.6.02.8000,
foi autorizado, a partir de novembro de 2017, um ensaio semanal, com
todos os participantes do Coral deste Regional, na sala do plenário do
Edifício-Sede.
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6.1.1.15

Confraternização

natalina

e

Primeira

Apresentação do Coral do TRE/AL
No

dia

13

de

dezembro

de

2017,

foi

realizada

a

Confraternização Natalina da Instituição. O evento contou com a
participação do Coral formado pelos servidores do órgão e regido pelo
maestro Rodrigo Andrade. Contou, ainda, com a participação de muitos
servidores, além dos dirigentes máximos desta Instituição.
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6.1.2 Ações Realizadas em 2018:
6.1.2.1 Campanha de Vacinação
Dando

continuidade

à

Campanha

de

Vacinação,

foram

realizadas, no dia 22 de janeiro de 2018, aplicações das vacinas antitetânica
e influenza, alcançando um número significativo de servidores, que foram
imunizados em relação a esses vírus.
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6.1.2.2 Dia Internacional da Mulher
Ocorreu, no dia 08 de março de 2018, uma sessão solene em
homenagem às mulheres, com apresentação do Coral do TRE-AL. Na
ocasião, foram distribuídos brindes às mulheres presentes, a exemplo de
canetas personalizadas.
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6.1.2.3. Semana Santa
Em comemoração à Semana Santa, a Comissão do Programa
Mais Qualidade de Vida promoveu, no dia 23 de março de 2018, a
apresentação da pianista Selma Brito, acompanhada da soprano Elvira
Rebelo, com a participação especial do Coral do TRE-AL. Também houve
um breve pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Presidente, seguido de
um lanche coletivo.
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6.1.2.4. Dia das Mães
Em comemoração ao Dia das Mães, a Comissão do Programa
Mais Qualidade de Vida promoveu, no dia 11 de maio de 2018, a
apresentação de uma música executada pelo Coral do TRE-AL, seguida de
palestra da nutricionista Revilane Alencar Britto. Após, procedeu-se à
exibição do filme "Fala Sério, Mãe!". Além dessas atividades, houve sorteio
de brindes, a presença de um especialista em limpeza de óculos e lanche
coletivo.
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6.1.2.5. Dia dos Pais
Em homenagem ao Dia dos Pais, a Comissão do Programa Mais
Qualidade de Vida mobilizou as servidoras da Secretaria do Tribunal para
uma arrecadação de fundos, que resultou na confecção de canetas
personalizadas, distribuídas no dia 10 de agosto de 2018 aos pais da
Secretaria deste Regional.
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7.

Da Execução Orçamentária
Em razão do Novo Regime Fiscal, implantado por meio da

Edição da Emenda Constitucional nº 95/2016, a partir de 2017, as despesas
e investimentos públicos relativos ao Poder Judiciário foram limitadas ao
valor do teto de gastos do ano financeiro anterior, corrigidos pela inflação.
Por esse motivo, houve sérias reduções e contingenciamentos
no orçamento desta Justiça especializada, a partir do ano de 2017.
7.1 Gestão Orçamentária 2017 - TRE-AL
Nesse sentido, o orçamento total atualizado referente ao ano
de 2017 foi de R$ 115.226.041,00 (cento e quinze milhões duzentos e vinte
e seis mil e quarenta e um reais), compreendendo os orçamentos
correspondentes

a

despesas

de

obras,

investimentos,

custeio,

contingenciamento e pessoal (vide tabela e gráficos abaixo).

Itens

Valor

Orçamento total
atualizado

R$
115.226.041,00

Orçamento de Obra

R$
4.686.512,00

Fonte

Observações

Relatório CNJ
Contém: Despesas
Transparência
obrigatórias
Res. 102/2009 (pessoal e
Anexo II - Site
benefícios) e
TRE-AL Despesas
DEZ/2017
Discricionárias
(Custeio e
Investimento)
Relatório CNJ
Transparência
Res. 102/2009 Anexo II - Site
TRE-AL DEZ/2017

1. Edifício Sede Dotação inicial:
R$7.000.000,00;
2. Parte do valor
foi contingenciado
e parte dado
como fonte para
crédito adicional.
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Orçamento de
Investimentos

R$
1.522.979,00

Relatório CNJ
Transparência
Res. 102/2009 Anexo II - Site
TRE-AL DEZ/2017

Não inclui obras

Orçamento de
Custeio

R$
12.547.268,00

Relatório CNJ
Serviços, aluguéis,
Transparência
materiais de
Res. 102/2009 - consumo, etc (não
Anexo II - Site
inclui
TRE-AL investimentos,
DEZ/2017
obras e gastos
com pessoal e
benefícios)

Contingenciamento

R$ 975.767,00

Relatório CNJ
Transparência
Res. 102/2009 Anexo II - Site
TRE-AL DEZ/2017

No orçamento de
obra - Motivo:
Conforme
Relatório de
Avaliação de
Receitas e
Despesas
Primárias do
Poder Executivo.
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Orçamento total de 2017: R$ 115.226,014,00

Orçamento de Obra
R$4.686.412,00
Orçamento de Investimento R$1.522.979,00
Orçamento de Custeio
R$12.547.268,00
Contingenciamento
R$975.767,00
Orçamento de Pessoal
R$95.493.515,00

Orçamento Total de 2017
R$ 115.226.041,00
Orçamento de Pessoal R$ 95.493.515,00

Contingenciamento R$ 975.767,00

Orçamento de Custeio R$ 12.547.268,00

Orçamento de Investimento R$ 1.522.979,00

Orçamento de Obra R$ 4.686.512,00
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7.1.1 Despesas relevantes com investimentos
Dentre os investimentos relevantes efetuados no exercício
financeiro de 2017 (vide tabela abaixo), destacam-se a compra de
equipamentos de Tecnologia da Informação – incluindo computadores,

storage, servidor blade, firewall – no valor de R$ 685.798,00 (seiscentos e
oitenta e cinco mil setecentos e noventa e oito reais); a aquisição de
licenças de softwares – de backup e restauração de desastres e replicação
de dados –, no valor de R$ 133.200,00 (cento e trinta e três mil e duzentos
reais); a aquisição de mobiliário – incluindo cadeiras, longarinas, estantes e
bebedouros –, no valor de R$ 74.773,50 (setenta e quatro mil setecentos e
setenta e três reais e cinquenta centavos). Esses dados foram retirados do
relatório de tesouro gerencial.
Itens

Valor

Fonte

Observações

Equipamentos de
TI

R$ 685.798,00

Relatório Tesouro Computadores,
Gerencial
Storage, Servidor
blade, Firewall

Softwares

R$ 133.200,00

Relatório Tesouro
Gerencial

Mobiliários

R$ 74.773,50

Relatório Tesouro
Gerencial

Backup e

restauração de
desastres,
replicação de
dados
Cadeiras,
longarinas,
estantes,
bebedouros

7.1.2 Reformas
Foi empenhado o valor de R$ 811.398,83 (oitocentos e onze mil
trezentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos), por meio dos
Empenhos nº 753 e 952 de 2018, em correspondência à reforma da antiga
sede deste Regional (vide tabela abaixo).
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Reforma da
antiga Sede

R$ 811.398,33

Empenhos 753 e
952 – 2018

1. Apenas valor
empenhado. Vide
Relatório Tesouro
Gerencial; 2. Valor
inscrito em restos
a pagar.

7.2 Gestão Orçamentária 2018 – TRE-AL (Parcial até 23
de outubro de 2018)
Com relação ao orçamento para este ano de 2018 (atualizado
até o dia 23 de outubro de 2018), tem-se o valor de R$ 110.361.047,00
(cento e dez milhões trezentos e sessenta e um mil quarenta e sete reais),
compreendendo os orçamentos de investimentos, custeio e pessoal (vide
tabela e gráficos abaixo). Não houve a previsão de valores para orçamento
de obra ou contingenciamento.

Itens

Valor

Fonte

Observações

Orçamento total
atualizado

R$
110.361.047,00

Orçamento de Obra

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Orçamento de
Investimentos

R$
1.760.837,00

Relatório CNJ
Transparência
Res. 102/2009 Anexo II - Site
TRE-AL.

Não inclui obras

Orçamento de
Custeio

R$
13.259.104,00

Relatório CNJ
Transparência

Serviços, aluguéis,
materiais de

Relatório CNJ
Contém: Despesas
Transparência
obrigatórias
Res. 102/2009 (pessoal e
Anexo II - Site
benefícios) e
TRE-AL.
Despesas
Discricionárias
(Custeio e
Investimento)
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Res. 102/2009 - consumo, etc (não
Anexo II - Site
inclui
TRE-AL.
investimentos,
obras e gastos
com pessoal e
benefícios)
Contingenciamento

NIHIL

Relatório CNJ
Transparência
Res 102/2009 Anexo II - Site
TRE-AL.

Até out 2018 não
houve
contingenciament
o.

Orçamento total de 2018 (até 23/10/2018): R$ 110.361.047,00

Orçamento de Investimento
R$1.760.837,00
Orçamento de Custeio
R$13.259.104,00
Orçamento de Pessoal R$
95.341.106,00
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Orçamento Total de 2018 (até 23/10/2018)
R$ 110.361.047,00

Orçamento de Pessoal R$ 95.341.106,00

Orçamento de Custeio R$ 13.259.104,00

Orçamento de Investimento R$ 1.760.837,00

7.2.1
investimentos

Despesas

relevantes

com

aquisições

e

Também foram programados investimentos para o exercício
financeiro de 2018, tendo sido efetuados alguns empenhos de despesas,
para essa finalidade. Assim, há um empenho no valor de R$ 479.705,00
(quatrocentos e setenta e nove mil setecentos e cinco reais), para a
aquisição de computadores; outro, no valor de R$ 243.705,00 (duzentos e
quarenta e três mil setecentos e cinco reais), para a compra de material
permanente de Tecnologia da Informação; mais um empenho de R$
217.500,00 (duzentos e dezessete mil e quinhentos reais), para a aquisição
de equipamentos de Tecnologia de Informação, correspondentes a
servidores e storage; um empenho no valor de R$ 94.699,20 (noventa e
quatro mil seiscentos e noventa e nove reais e vinte centavos), para a
compra de aparelhos e utensílios domésticos; um empenho no valor de R$
58.581,00 (cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e um reais), para a
compra de mobiliário em geral; um empenho no valor de R$ 96.800,00
(noventa e seis mil e oitocentos reais), para a compra do veículo para a
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Presidência; um empenho no valor de R$ 169.998,00 (cento e sessenta e
nove mil e novecentos e noventa e oito reais), para a compra do veículo
destinado às ações da Escola Judiciária Eleitoral – EJE/AL; e, por fim, o
valor de R$ 45.129,99 (quarenta e cinco mil cento e vinte e nove reais e
noventa e nove centavos), para investimentos de outras naturezas (vide
tabela abaixo).
Itens

Despesas empenhadas –
Investimentos 2018

Equipamentos de TIC –
Computadores

R$ 479.705,00

Material de TIC (Permanente)

R$ 243.705,00

Equipamentos de TIC – Servidores /

R$ 217.500,00

Storage

Aparelhos e utensílios domésticos

R$ 94.699,20

Mobiliário em geral

R$ 58.581,00

Veículo da Presidência

R$ 96.800,00

Veículo da EJE/AL

R$ 169.998,00

Outros

R$ 45.129,99

No trato das aquisições merece destaque, inicialmente, a
aquisição do veículo automotor que servirá para o transporte oficial da
Presidência deste Tribunal.
Conforme consta do Termo de Referência utilizado para a
aquisição do referido veículo, há uma necessidade premente de atualização
do veículo automotor que hoje se encontra à disposição da Presidência,
mormente com a finalidade de atender às ações oficiais de deslocamento do
Presidente deste Regional.
Segue a foto do veículo:
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Já em relação ao veículo adquirido para a Escola Judiciária
Eleitoral, registre-se que é do conhecimento de todos que integram esta
Justiça Especializada que a EJE/AL desenvolve ações educativas por meio
dos programas Eleitor do Futuro e Eleitor Jovem, promovendo a capacitação
de crianças e adolescentes de 10 a 17 anos em matéria de educação
política, por meio de atividades pedagógicas diversas tais como: palestras,

oficinas temáticas, simulação de eleições, apresentação da Urna Eletrônica,
cartilhas educativas concernentes a temas ligados à democracia, como
também um dos mais diversos instrumentos lúdicos como as peças teatrais ,
cujos objetivos não fogem ao de esclarecer ao público-alvo o papel que tem
o “voto” para uma cidadania efetiva, prestar informações sobre a
importância de escolher seus representantes, incentivar o conhecimento
sobre o processo eleitoral, bem como orientar sobre a escolha por meio
do voto consciente.
Pois bem, no decorrer de cada exercício, a Escola Judiciária
Eleitoral – EJE/AL leva as supracitadas ações às escolas da rede pública
estadual e municipal, seja da capital ou interior, utilizando, sempre, carros
deste Regional, contudo, pela quantidade de participantes e convidados
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daquela Escola, sempre há a necessidade de se reservar dois ou três carros
para suprir a logística de deslocamento.
Nesse contexto, esta Presidência, com vistas a maximizar as
ações a cargo da EJE/AL, determinou a aquisição de um veículo tipo VAN
(PASSAGEIROS), para ser utilizado pelo pessoal daquela Unidade, como
meio de transporte/deslocamento para as escolas da capital e interior.
Vejamos o registro fotográfico do veículo:
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7.2.2 Reformas
Foram reservados (pré-empenho) os valores de R$ 759.646,39
(setecentos e cinquenta e nove mil seiscentos e quarenta e seis reais e
trinta e nove centavos), para a reforma da antiga sede deste Regional
(reforma elétrica e esquadrias); R$ 247.861,57 (duzentos e quarenta e sete
mil oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), para a
reforma do Cartório Eleitoral de Cacimbinhas; e de R$ 232.140,54 (duzentos
e trinta e dois mil cento e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos),
para o Cartório Eleitoral de Santana do Ipanema (vide tabela abaixo).
Reforma da
antiga SEDE

R$ 759.646,39

Relatório Tesouro
Apenas Valor
Gerencial
Reservado – Préempenho –
Reforma elétrica
e de esquadrias

Cartório Eleitoral
de Cacimbinhas

R$ 247.861,57

Relatório Tesouro
Gerencial

Apenas valor
reservado. Préempenho.

C. E. de Santana
do Ipanema

R$ 232.140,54

Relatório Tesouro
Gerencial

valor reservado.
Pré-empenho.
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Toda a alvenaria da fachada frontal executada.

Fachada lateral esquerda com a instalação de guincho foguete para
transporte vertical de materiais.
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8.

Eleições Gerais 2018

8.1 Dados Estatísticos
a. População do Estado de Alagoas segundo IBGE

População

Absoluta

%

Alagoas

3.322.820

100,00%

Maceió

1.012.382

30,47%

Interior

2.310.438

69,53%

Fonte: Sítio do IBGE – 04/11/2108
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População estimada para o Estado de Alagoas para o ano de 2018

1.012.382

População de Maceió
População do Interior

2.310.438

b. Eleitorado
Eleitorado

Locais de

Seções

Seções

votação

efetivas

agregadas

Alagoas

2.187.967

995

6.383

202

Maceió

595.514

229

1.550

74

Interior

1.592.453

766

4.833

128

Voto facultativo
Analf.

Alagoas

255.017

Maceió

20.432

Interior

234.585

%
11,66
%

<18
anos
34.749

0,93% 4.434
10,72
%

30.315

%
1,59
%
0,20
%
1,39
%

>70
anos
118.692

27.797

90.895

Voto
%
5,42
%
1,27
%
4,15
%

obrigatório

1.778.735

542.792

1.235.943
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Eleitorado por obrigatoriedade / faculdade dos votos Eleições 2018
1.800.000
1.600.000
1.400.000
Eleitores

1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Alagoas
Analfabetos

Maceió
<18 anos

>70 anos

Interior
Voto obrigatório

c. Eleitorado por Gênero
Masculino
Alagoas

%

Feminino

%

Total

1.021.969 46,71% 1.165.998 53,29% 2.187.967

Maceió

265.003 44,50%

330.511 55,50%

595.514

Interior

756.966 47,53%

835.487 52,47% 1.592.453

Eleitorado por sexo Eleições 2018
1.200.000
1.000.000

Eleitores

800.000
600.000
400.000
200.000
0
Alagoas

Maceió
Masculino

Interior

Feminino
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d. Processo de Votação durante o 1.º Turno

Ø Eleitores aptos e que votaram (comparecimento às
Urnas)

Aptos

Cargo

Totalizados

Comparecimento

%

Presidente

2.187.948

1.693.503

77,40%

Senador

2.187.228

1.692.875

77,40%

Governador

2.187.228

1.692.875

77,40%

Deputado Federal

2.187.228

1.692.875

77,40%

2.187.228

1.692.875

77,40%

Deputado
Estadual

Ø Abstenção (ausência às Urnas)
Cargo

Aptos Totalizados Abstenção

%

Presidente

2.187.948

494.445

22,60%

Senador

2.187.228

494.353

22,60%

Governador

2.187.228

494.353

22,60%

Deputado Federal

2.187.228

494.353

22,60%

Deputado Estadual

2.187.228

494.353

22,60%

Ø Votos Válidos
Aptos

Votos

Totalizados

Válidos

Presidente

2.187.948

1.535.746

90,68%

Senador

2.187.228

2.602.484

153,73%

Governador

2.187.228

1.295.083

76,50%

Cargo

%
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Deputado Federal
Deputado
Estadual

2.187.228

1.458.674

86,17%

2.187.228

1.495.820

88,36%

Ø Votos Brancos
Aptos

Votos

Totalizados

Brancos

Presidente

2.187.948

46.692

2,76%

Senador

2.187.228

245.663

14,51%

Governador

2.187.228

103.344

6,10%

Deputado Federal

2.187.228

92.833

5,48%

2.187.228

75.150

4,44%

Cargo

Deputado
Estadual

%

Ø Votos Nulos
Cargo

Aptos Totalizados Votos Nulos

%

Presidente

2.187.948

111.065

6,56%

Senador

2.187.228

537.603

31,76%

Governador

2.187.228

294.448

17,39%

Deputado Federal

2.187.228

141.368

8,35%

Deputado Estadual

2.187.228

121.905

7,20%
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Estatística de votação no Estado de Alagoas nas Eleições 2018 - 1º Turno
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

Aptos Totalizados
Votos Válidos

Comparecimento
Votos Brancos

Abstenção
Votos Nulos

e. Processo de Votação durante o 2º Turno

Ø Eleitores aptos e que votaram
Cargo
President
e

Aptos
Totalizados
2.187.735

Comparecimento

%

1.644.459

75,17%

Ø Abstenção (ausência às urnas)
Cargo
Presidente

Aptos Totalizados Abstenção
2.187.735

543.276

%
24,83%
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Ø Votos Válidos

Cargo

Presidente

Aptos Totalizados Votos Válidos

2.187.735

1.522.127

%

92,56%

Ø Votos Brancos
Cargo
Presidente

Aptos Totalizados Votos Brancos
2.187.735

%

25.919

1,58%

Aptos Totalizados

Votos Nulos

%

2.187.735

96.413

5,86%

Ø Votos Nulos

Cargo

Presidente

Estatística da votação no Estado de Alagoas nas Eleições 2018 - 2º Turno
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Presidente
Aptos Totalizados
Votos Válidos

Comparecimento
Votos Brancos

Abstenção
Votos Nulos
88

Missão: Garantir a legitimidade do processo eleitoral.

Relatório de gestão 2017-2019 (0528426)

SEI 0003309-61.2019.6.02.8000 / pg. 89

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

8.2 Ações Atinentes às Eleições 2018
8.2.1 Reuniões Descentralizadas
Objetivando promover uma melhor integração entre o Órgão
diretivo deste Regional, Juízes e Promotores eleitorais com os responsáveis
pela segurança pública, em especial os comandantes de batalhões e
delegados regionais, mormente com o propósito de conhecer mais de perto
os problemas específicos de cada região, foram realizadas várias reuniões
descentralizadas, a saber:
a. A primeira reunião ocorrida, em 7 de junho de 2018, na sala
da Presidência:
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b. A segunda reunião ocorrida, em 8 de junho de 2018, no
Fórum da Comarca de Santana do Ipanema:

c. A terceira reunião ocorrida, em 15 de junho de 2018, no
Fórum da Comarca de Arapiraca:
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d. A quarta reunião ocorrida, em 21 de junho de 2018, no
Fórum da Comarca de Porto Calvo:

8.2.2 Reunião Conjunta entre Juízes, Promotores de
Justiça e Chefes de Cartório
A cúpula do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) se
reuniu com juízes eleitorais, promotores e chefes de cartórios para repassar
os últimos detalhes logísticos referentes à semana que antecede o pleito.
Além dos desembargadores eleitorais e secretários do TRE/AL, delegados da
Polícia Federal também participaram da reunião, que aconteceu no auditório
da Escola Superior da Magistratura de Alagoas (Esmal).
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Para o Desembargador José Carlos Malta Marques, Presidente
do TRE/AL, reunir as pessoas responsáveis pela real operacionalização da
eleição em Maceió e no interior é essencial para que todas as orientações
sejam transmitidas simultaneamente e todas as dúvidas elucidadas no
mesmo momento. “Juízes, Promotores e Chefes de Cartório são a
engrenagem principal para que tudo ocorra dentro da normalidade
em todas as Zonas Eleitorais do Estado. Este encontro de hoje é
apenas para as últimas orientações e para um contato mais direto
no sentido de uniformizar procedimentos e tirar dúvidas”, destacou.
O

Vice-Presidente

e

Corregedor

Regional

Eleitoral,

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, a Procuradora
Regional Eleitoral, Raquel Teixeira, o Diretor-Geral Maurício Omena e o
Assessor Jurídico da Presidência, Edney dos Anjos, também participaram da
reunião.
Entre os muitos assuntos abordados na reunião, destaque para
a estratégia de transmissão dos resultados, que se deu através de pontos
de transmissão em todo o Estado, a atuação dos Juízes que presidirão as
Juntas Eleitorais, a Portaria da Procuradoria Regional Eleitoral que orienta
acerca da atuação dos promotores eleitorais, instruções normativas que
versam sobre a propaganda irregular com distribuição de material gráfico
no dia da eleição e a prioridade de votação para os eleitores com deficiência
física.
Vejamos:
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8.2.3 Reuniões com os Órgãos de Segurança
Na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL)
foram realizadas várias reuniões com a cúpula diretiva da Justiça Eleitoral e
representantes das instituições responsáveis pela Segurança Pública nas
Eleições Gerais de 2018.
Na oportunidade, as instituições fizeram as apresentações
individuais de seus planejamentos para a reta final do período eleitoral, com
ênfase nas estratégias para a manutenção da segurança em todo o Estado.
Os coordenadores das atividades das polícias Federal e Civil, na
oportunidade, destacaram a atuação em parceria na investigação de crimes
eleitorais e apuração de denúncias, mormente quanto à formação de
cadastro de eleitores, compra de votos, transporte irregular e distribuição
de combustíveis.
“A presença de todos os representantes das instituições que
compõem a segurança pública nestas reuniões nos deixa muito confiantes
de que atingiremos o nosso objetivo, que é propiciar que o eleitor alagoano
decida livremente quem será eleito, de acordo com sua vontade e
consciência. Embora os planos de atuação sejam individuais, o plano de
segurança é um só, não tem como subdividir, porque o foco é o mesmo”,
afirmou o presidente do TRE/AL, desembargador José Carlos Malta
Marques.
Seguem os registros fotográficos:
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8.3 Do Atendimento Descentralizado ao Eleitor
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O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) inaugurou
duas Centrais de Atendimento ao Eleitor: no Maceió Shopping, mais
especificamente na Central Já; e no Parque Shopping.
Os novos locais de atendimento são fruto de uma parceria
entre a Justiça Eleitoral e a Secretaria do Planejamento, Gestão e
Patrimônio do Estado de Alagoas, com a intermediação do então secretário
Christian Teixeira. “Nosso objetivo é descentralizar os serviços ao
eleitor do Fórum Eleitoral de Maceió e levá-los para mais perto da
população, em um local com grande circulação de pessoas todos os
dias”, disse o presidente do TRE/AL, desembargador José Carlos Malta
Marques.
São ofertados aos eleitores os seguintes serviços: alistamento
eleitoral, revisão, emissão da 2ª via do título de eleitor, transferência de
domicílio, emissão de certidões de quitação e informações gerais constantes
no cadastro/sistema.
8.4 Ações da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas
A Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas também desenvolveu
ações preparatórias para as Eleições 2018, de cunho pedagógico e/ou
relacionadas à conscientização do eleitor acerca da cidadania e da
importância do voto.
Atualmente, a Escola Judiciária Eleitoral é dirigida pelo Des.
Alberto Maya Omena Calheiros, tendo como vice-diretor o Des. Luiz
Vasconcelos Netto.
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Dentre as ações realizadas, foram proferidas diversas palestras
no âmbito do Projeto Eleitor Jovem e Eleitor do Futuro, envolvendo as
equipes pedagógicas das instituições de ensino que sediaram os eventos e
autoridades deste Tribunal. Os temas abordados nesses encontros versaram
sobre a democracia, eleições limpas e voto consciente, dentre outros
assuntos pertinentes.
No biênio 2017/2018, foram realizadas várias palestras dessa
natureza, tanto na cidade de Maceió, como no interior do Estado. A Corte
também recebeu a visita técnica de acadêmicos do curso de graduação em
Direito da Faculdade Estácio de Sá. Abaixo, podem ser conferidas
informações relativas aos eventos citados:

PALESTRAS REALIZADAS NO BIÊNIO 2017/2018
DATA

LOCAL

COLÉGIO / ESCOLA

02/08/2017

ARAPIRACA

ESCOLA ESTADUAL QUINTELA CAVALCANTI

17/08/2017

MACEIÓ

ESCOLA GUEDES NOGUEIRA

28/09/2017

PILAR

ESCOLA ESTADUAL OLIVEIRA E SILVA

20/03/2018

MESSIAS

CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL LUIZ
AMORIM LEÃO

10/04/2018

MACEIÓ

COLÉGIO ATENEU

12/04/2018

CAMPO
ALEGRE

SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOC. E
DIREITO À CIDADANIA

19/04/2018

MACEIÓ

VISITA TÉCNICA DOS ESTUDANTES DE
DIREITO DA FACULDADE ESTÁCIO AO
PLENO DO TRE/AL

08/08/2018

SANTANA DO ESCOLA PROF. LAURA MARIA CHAGAS DE
IPANEMA
ASSIS

05/09/2018

PENEDO

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS,
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CAMPUS PENEDO
13/09/2018

PILAR

ESCOLA MACHADO DE ASSIS

20/09/2018

MACEIÓ

CEPA

26/09/2018

MARAGOGI

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS,
CAMPUS MARAGOGI

Seguem abaixo algumas fotos desses eventos.

Arapiraca (02/08/2017)
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Maceió – Escola Guedes Nogueira (17/08/2017)

Pilar (28/09/2017)
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Messias (20/03/2018)

Maceió – Colégio Ateneu (10/04/2018)
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Campo Alegre (12/04/2018)

Visita técnica de acadêmicos de direito da Faculdade Estácio de Sá
(19/04/2018)
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Santana do Ipanema (08/08/2018)

Penedo – Instituto Federal de Alagoas (05/09/2018)
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Pilar (28/09/2017)

Maceió – CEAGB (CEPA) (20/09/2018)
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Maragogi (26/09/2018)
Além das atividades de conscientização eleitoral, a Escola
Judicial Eleitoral promoveu ações de capacitação e atualização de servidores
e Juízes Eleitorais, durante o biênio.
Várias ações dessa natureza foram realizadas, tais como o
curso de atualização em Direito Eleitoral, destinado a Juízes Eleitorais,
membros do Ministério Público Eleitoral e servidores, no ano de 2017. No
mesmo ano, foi oferecido o curso intitulado “Reforma Eleitoral: sistemas
eleitorais e suas possíveis alterações”, também no auditório da Escola
Superior de Magistratura do Estado de Alagoas.
Também no ano de 2018, foram oferecidos o “Curso de
Formação Inicial da Magistratura Alagoana – Direito Eleitoral e a Questão
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Eleitoral”, com a certificação da Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, um debate sobre temas atuais e
aspectos controvertidos no direito eleitoral.
Ademais, também em 2018, foi oferecida uma capacitação
sobre financiamento de campanhas eleitorais e prestação de contas nas
eleições, destinada aos administradores financeiros de campanhas e
representantes de partidos políticos. Todas essas ações foram realizadas no
auditório da Escola Superior de Magistratura do Estado de Alagoas.
Seguem abaixo algumas fotos das ações referidas.

Curso de Formação Inicial da Magistratura Alagoana – Tema:
“Direito Eleitoral e a Questão Eleitoral” – Na Sede da ESMAL
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Debate sobre temas controvertidos e atuais no Direito Eleitoral –
Auditório da ESMAL
8.5 Ações da Ouvidoria Regional Eleitoral
A Ouvidoria Regional Eleitoral realizou diversas ações visando à
preparação das Eleições 2018 e, em geral, ao aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional desta Justiça especializada.
Nesse sentido, atendendo-se à recomendação contida na Carta
de Belém, documento resultante do VIII Encontro do Colégio de Ouvidores
da Justiça Eleitoral, foi utilizado o Sistema SEI Módulo-Ouvidoria.
Também foi implementada a padronização da Pesquisa de
Satisfação do Público Externo, conforme determinado pela Carta de Brasília,
decorrente do X Encontro do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral.
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Por meio dessa consulta, que está disponível no sítio eletrônico
deste Tribunal, pode ser verificada a importância do mecanismo de aferição
da satisfação dos cidadãos-usuários, que possibilita a avaliação dos serviços
prestados por esta Justiça especializada – na Sede do Tribunal, Central de
Atendimento ao Eleitor, Posto de Atendimento e Cartórios Eleitorais –,
possibilitando o seu aperfeiçoamento.
Também foram realizadas diversas audiências públicas da
Ouvidoria Regional Eleitoral, na Capital do Estado e em municípios do
interior, visando a aproximar esta Justiça especializada da sociedade
alagoana.
Assim, no dia 16 de maio de 2018, no Centro Universitário
CESMAC, em Maceió, realizou-se a primeira audiência pública, que contou
com a presença do Presidente deste Regional Desembargador José Carlos
Malta Marques, do Ouvidor Regional Eleitoral, Desembargador Orlando
Rocha Filho, do magnífico reitor, Prof. Dr. João Rodrigues Sampaio Filho,
entre outras autoridades.
Seguem registros fotográficos do evento:
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No dia 29 de maio de 2018, no CESMAC – Faculdade do
Agreste, em Arapiraca, realizou-se outra audiência pública, que também
contou com a presença do Presidente deste Regional, Desembargador José
Carlos Malta Marques, o Ouvidor Regional Eleitoral, Desembargador Orlando
Rocha Filho, do magnífico reitor, Prof. Dr. João Rodrigues Sampaio Filho, e
demais autoridades. Abaixo, colacionam-se algumas fotos do encontro:
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A seguinte audiência pública da Ouvidoria Regional Eleitoral foi
realizada na cidade de Santana de Ipanema, no dia 08 de agosto de 2018,
no campus da Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL. Na ocasião,
estiveram presentes o Presidente desta Corte, Desembargador José Carlos
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Malta Marques, o Ouvidor Regional Eleitoral, Desembargador Orlando Rocha
Filho, a Procuradora Regional Eleitoral, Dra. Raquel Teixeira Maciel
Rodrigues, dos Desembargadores Alberto Maya de Omena Calheiros e Luiz
Vasconcelos Netto, entre outras autoridades. Registros fotográficos abaixo:
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Em seguida, teve lugar no auditório da Faculdade Raimundo
Marinho, no dia 5 de setembro de 2018, na cidade de Penedo, mais uma
audiência pública da Ouvidoria Regional Eleitoral, em que compareceram o
Presidente desta Corte, Desembargador José Carlos Malta Marques, o
Ouvidor Regional Eleitoral, Desembargador Orlando Rocha Filho, a
Procuradora Regional Eleitoral, Dra. Raquel Teixeira Maciel Rodrigues, e
vários Desembargadores Eleitorais membros desta Corte. Seguem fotos
abaixo:
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Por fim, a última audiência pública realizada pela Ouvidoria
Regional Eleitoral, no ano de 2018, deu-se no fórum Tabelião Melchides
Lindoso, na cidade de Maragogi, no dia 26 de setembro. compareceram o
Presidente desta Corte, Desembargador José Carlos Malta Marques, o
Ouvidor Regional Eleitoral, Desembargador Orlando Rocha Filho, o Juiz
Eleitoral José Eduardo Nobre Carlos, o Promotor Eleitoral Tácito Yuri de
Melo Barros e demais autoridades.
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8.6 Estatística Processual
A Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em
homenagem ao postulado constitucional da duração razoável dos processos,
dedicou especial atenção aos feitos eleitorais que foram ajuizados no
período de sua gestão.
Deveras,

foram

adotadas

medidas

com

o

escopo

de

proporcionar meios de celeridade processual aos ilustres Pares desta Corte
Regional, a exemplo do PJe (Processo Judicial Eletrônico), que foi utilizado
com bastante eficácia no pleito eleitoral de 2018.
Mesmo sabedor de que a direção dos processos cabe,
ordinariamente, ao respectivo Relator, a Presidência prestou o apoio
necessário, de sorte que os feitos da competência desta Justiça
Especializada tramitaram com total presteza, vindo este Tribunal a alcançar
resultados satisfatórios, conforme as planilhas em anexo:
NÚMEROS PROCESSUAIS DA GESTÃO DO DESEMBARGADORPRESIDENTE JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES
NÚMERO DE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS POR RELATOR
RELATORIA
Vice-Presidência
Juiz Federal
Juiz de Direito 1
Juiz de Direito 2
Jurista 1
Jurista 2
Juízes Auxiliares
TOTAL

Quantidade
196
317
209
233
235
280
223
1679
118
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Legenda:
Vice-Presidente: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo.
Juiz Federal: Des. José Donato de Araújo Neto.
Juiz de Direito 1: Des. Paulo Zacarias da Silva.
Juiz de Direito 2: Des. Orlando Rocha Filho/Silvana Lessa Omena.
Jurista 1: Des. Alberto Maya de Omena Calheiros.
Jurista 2: Des. Luiz Vasconcelos Netto.
Juízes Auxiliares: Des. Gustavo de Mendonça Gomes, Davi Antônio Lima
Rocha e Maria Valéria Lins Calheiros.
Processos Distribuídos à RELATORIA DA VICE-PRESIDÊNCIA
(Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo)
CLASSE
Recurso Eleitoral
Prestação de Contas
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Representação
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
Recurso contra a Expedição de Diploma
Propaganda Partidária
Petição
Processo Administrativo
Registro de Candidatura
Ação Cautelar
Mandado de Segurança
Ação Penal
TOTAL

Quantidade
11
134
03
04
01
03
03
08
01
19
01
06
02
196

Processos Distribuídos à RELATORIA DO JUIZ FEDERAL
(Des. José Donato de Araújo Neto)
CLASSE
Recurso Eleitoral
Prestação de Contas
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Representação
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
Recurso contra a Expedição de Diploma
Propaganda Partidária
Petição

Quantidade
13
80
10
08
05
04
03
05
119
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Processo Administrativo
Registro de Candidatura
Inquérito
Mandado de Segurança
Ação Penal
Recurso Criminal
Consulta
Execução Fiscal
TOTAL

02
174
03
05
02
01
01
01
317

Processos Distribuídos à RELATORIA DO JUIZ DE DIREITO 1
(Des. Paulo Zacarias da Silva)
CLASSE
Recurso Eleitoral
Prestação de Contas
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Representação
Petição
Processo Administrativo
Registro de Candidatura
Inquérito
Mandado de Segurança
Ação Cautelar
Recurso Criminal
Consulta
Embargos à Execução
Apuração de Eleição
TOTAL

Quantidade
15
141
05
11
03
01
22
02
04
01
01
01
01
01
209

Processos Distribuídos à RELATORIA DO JUIZ DE DIREITO 2
(Des. Orlando Rocha Filho/Silvana Lessa Omena)
CLASSE
Recurso Eleitoral
Prestação de Contas
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Representação
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
Recurso contra a Expedição de Diploma

Quantidade
14
140
06
07
04
03
120
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Propaganda Partidária
Petição
Processo Administrativo
Registro de Candidatura
Inquérito
Mandado de Segurança
Ação Penal
Ação Cautelar
Habeas Corpus
TOTAL

04
13
03
22
03
08
02
03
01
233

Processos Distribuídos à RELATORIA DO JURISTA 1
(Des. Alberto Maya de Omena Calheiros)
CLASSE
Recurso Eleitoral
Prestação de Contas
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Representação
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
Recurso contra a Expedição de Diploma
Propaganda Partidária
Petição
Processo Administrativo
Registro de Candidatura
Inquérito
Mandado de Segurança
Ação Penal
TOTAL

Quantidade
16
125
06
07
03
01
03
05
03
58
01
05
02
235

Processos Distribuídos à RELATORIA DO JURISTA 2
(Des. Luiz Vasconcelos Netto)
CLASSE
Recurso Eleitoral
Prestação de Contas
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Representação
Petição
Processo Administrativo

Quantidade
09
65
05
05
06
01
121
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Registro de Candidatura
Inquérito
Mandado de Segurança
Ação Penal
TOTAL

185
01
01
02
280

Processos Distribuídos à RELATORIA DO JUIZ AUXILIAR 1
(Des. Gustavo de Mendonça Gomes)
CLASSE
Representação
Petição
Mandado de Segurança
TOTAL

Quantidade
69
03
01
73

Processos Distribuídos à RELATORIA DO JUIZ AUXILIAR 2
(Des. Davi Antônio Lima Rocha)
CLASSE
Representação
Petição
Mandado de Segurança
TOTAL

Quantidade
68
01
02
71

Processos Distribuídos à RELATORIA DO JUIZ AUXILIAR 3
(Desa. Maria Valéria Lins Calheiros)
CLASSE
Representação
Petição
Mandado de Segurança
TOTAL

Quantidade
74
04
01
79

TOTAL DE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS POR CLASSE
CLASSE
Recurso Eleitoral
Prestação de Contas
Ação de Investigação Judicial Eleitoral

Quantidade
78
685
35
122
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Representação
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
Recurso contra a Expedição de Diploma
Propaganda Partidária
Petição
Processo Administrativo
Registro de Candidatura
Inquérito
Mandado de Segurança
Ação Penal
Ação Cautelar
Habeas Corpus
Recurso Criminal
Consulta
Execução Fiscal
Embargos à Execução
Apuração de Eleição
TOTAL

245
13
11
13
45
11
480
10
30
10
05
01
02
02
01
01
01
1679

Total de Acórdãos da Relatoria do VICE-PRESIDENTE
(Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo)
CLASSE
Recurso Eleitoral
Prestação de Contas
Recurso contra a Expedição de Diploma
Registro de Candidatura
Ação Cautelar
Mandado de Segurança
Ação Penal
TOTAL

Quantidade
43
25
02
01
01
01
02
75

Total de Acórdãos da Relatoria do JUIZ FEDERAL
(Des. José Donato de Araújo Neto)
CLASSE
Recurso Eleitoral
Prestação de Contas
Recurso contra a Expedição de Diploma
Registro de Candidatura

Quantidade
58
22
03
04
123
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Conflito de Competência
Mandado de Segurança
Ação Penal
Recurso Criminal
Inquérito
TOTAL

01
03
02
01
01
95

Total de Acórdãos da Relatoria do JUIZ DE DIREITO 1
(Des. Paulo Zacarias da Silva)
CLASSE
Recurso Eleitoral
Prestação de Contas
Recurso contra a Expedição de Diploma
Registro de Candidatura
Ação Cautelar
Mandado de Segurança
Ação Penal
Recurso Criminal
TOTAL

Quantidade
58
19
01
16
01
02
01
01
99

Total de Acórdãos da Relatoria do JUIZ DE DIREITO 2
(Des. Orlando Rocha Filho/Silvana Lessa Omena)
CLASSE
Recurso Eleitoral
Prestação de Contas
Recurso contra a Expedição de Diploma
Registro de Candidatura
Mandado de Segurança
Ação Penal
Recurso Criminal
TOTAL

Quantidade
61
11
05
03
02
03
01
86

Total de Acórdãos da Relatoria do JURISTA 1
(Des. Alberto Maya de Omena Calheiros)
CLASSE
Recurso Eleitoral
Prestação de Contas

Quantidade
75
22
124
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Recurso contra a Expedição de Diploma
Registro de Candidatura
Mandado de Segurança
Ação Penal
Inquérito
Petição
Representação
TOTAL

03
01
02
02
01
02
01
109

Total de Acórdãos da Relatoria do JURISTA 2
(Des. Luiz Vasconcelos Netto)
CLASSE
Recurso Eleitoral
Prestação de Contas
Registro de Candidatura
Mandado de Segurança
Ação Penal
Inquérito
TOTAL

Quantidade
48
21
18
02
01
02
92

Total de Acórdãos da Relatoria do JUIZ AUXILIAR 1
(Des. Gustavo de Mendonça Gomes)
CLASSE
Recurso Eleitoral
Representação
Petição
TOTAL

Quantidade
23
02
01
26

Total de Acórdãos da Relatoria do JUIZ AUXILIAR 2
(Des. Davi Antônio Lima Rocha)
CLASSE
Recurso Eleitoral
TOTAL

Quantidade
14
14
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Total de Acórdãos da Relatoria do JUIZ AUXILIAR 3
(Desa. Maria Valéria Lins Calheiros)
CLASSE
Recurso Eleitoral
Representação
TOTAL

Quantidade
29
01
30

NÚMERO TOTAL DE ACÓRDÃOS POR CLASSE NA GESTÃO
CLASSE
Recurso Eleitoral
Prestação de Contas
Recurso contra a Expedição de Diploma
Registro de Candidatura
Ação Cautelar
Mandado de Segurança
Ação Penal
Recurso Criminal
Inquérito
Conflito de Competência
Petição
Representação
TOTAL

Quantidade
409
120
14
43
02
12
11
03
04
01
03
04
626

NÚMERO DE DECISÕES POR RELATOR
(Acórdãos e Monocráticas)
RELATORIA
Vice-Presidência
Juiz Federal
Juiz de Direito 1
Juiz de Direito 2
Jurista 1
Jurista 2
Juízes Auxiliares
TOTAL

NÚMERO DE DECISÕES
117
291
117
121
189
253
229
1317

Legenda:
Vice-Presidente: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo.
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Juiz Federal: Des. José Donato de Araújo Neto.
Juiz de Direito 1: Des. Paulo Zacarias da Silva.
Juiz de Direito 2: Des. Orlando Rocha Filho/Silvana Lessa Omena.
Jurista 1: Des. Alberto Maya de Omena Calheiros.
Jurista 2: Des. Luiz Vasconcelos Netto.
Juízes Auxiliares: Des. Gustavo de Mendonça Gomes, Davi Antônio Lima
Rocha e Maria Valéria Lins Calheiros.
NÚMERO TOTAL DE RESOLUÇÕES POR RELATOR
RELATORIA
Presidência
Vice-Presidência
Juiz Federal
Juiz de Direito 1
Juiz de Direito 2
Jurista 1
Jurista 2
TOTAL

NÚMERO DE DECISÕES
58
45
14
13
11
14
03
158

Legenda:
Vice-Presidente: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo.
Juiz Federal: Des. José Donato de Araújo Neto.
Juiz de Direito 1: Des. Paulo Zacarias da Silva.
Juiz de Direito 2: Des. Orlando Rocha Filho/Silvana Lessa Omena.
Jurista 1: Des. Alberto Maya de Omena Calheiros.
Jurista 2: Des. Luiz Vasconcelos Netto.
Juízes Auxiliares: Des. Gustavo de Mendonça Gomes, Davi Antônio Lima
Rocha e Maria Valéria Lins Calheiros.
Esses dados bem demonstram o zelo deste Pariato com a
condução processual, compreendendo a instrução e julgamento das causas,
dando-se cumprimento às diretrizes estipuladas pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) no que concerne à rápida e eficiente prestação jurisdicional.
As planilhas em tela evidenciam que há poucos processos em
tramitação, porquanto o Tribunal promoveu uma expressiva quantidade de
decisões, atendendo, dessa forma, ao interesse público.
127
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A Justiça Eleitoral alagoana procurou, a todo instante, prestar
um serviço jurisdicional de excelência, em prol dos jurisdicionados e sem
descurar de evitar promover a indevida interferência na vontade popular.
Nesse contexto, esta Corte de Justiça Especializada enfrentou,
instruiu e decidiu todos os processos atinentes à propaganda eleitoral de
2018, num total de 223 processos, incluindo os feitos de pedidos de direito
de resposta em jornais, na internet, em redes sociais, bem como em rádios
e televisões, seja no horário eleitoral gratuito ou na programação normal
desses dois últimos meios de comunicação social.
Esses processos relacionados à propaganda eleitoral foram
conduzidos em julgamento originário pelos Juízes Auxiliares do TRE/AL (v.
foto abaixo), Doutores Gustavo de Mendonça Gomes, Maria Valéria
Lins Calheiros e Davi Antônio Lima Rocha, com o apoio dos assessores
jurídicos do Plenário, cuja designação destes últimos foi efetivada por ato
desta Presidência.
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Das decisões dos ilustres Juízes Auxiliares, coube ao Plenário da
Casa decidir os respectivos recursos, o que fez, em relação a todos, de
forma muita célere, sempre assegurando às partes envolvidas a garantia do
contraditório e da ampla defesa.
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De outra banda, os recursos acerca das ações de investigação
judicial eleitoral (AIJE), das ações de impugnação de mandato eletivo e das
demais ações que podem ensejar a cassação de mandatos eletivos tiveram
priorização de julgamento neste Tribunal, porquanto dizem respeito ao
pleito municipal de 2016.
Esses bons resultados foram fruto de uma série de esforços, a
exemplo da implementação de plantões em sábados, domingos e feriados,
nos quais magistrados e servidores foram especialmente destacados para
realizarem serviços sem solução de continuidade, notadamente no período
eleitoral crítico, primordialmente nos meses de agosto, setembro e outubro
de 2018.
Para atender a essas demandas e manter uma sistemática
dinâmica de julgamento, o quantitativo mensal de sessões plenárias foi
ampliado naqueles meses, proporcionando aos jurisdicionados, eleitores e
advogados decisões judiciais céleres, em face de reuniões colegiadas deste
Tribunal, para análise das provas e das manifestações orais e escritas dos
nobres causídicos e do Ministério Público.
Assim,

essas

medidas

e

expedientes

de

natureza

de

administração judiciária, ora conduzidas por esta Presidência foram aptas
para o alcance dos nobres fins visados por esta Justiça Especializada,
notadamente de prestar a jurisdição com a máxima eficiência e
imparcialidade.
8.7 Audiência para Definição do Plano de Mídia e Sorteio
das Emissoras para Geração e Ordem da Propaganda Eleitoral
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) reuniu
representantes de partidos, coligações e emissoras de rádio e televisão para
130
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tratar sobre a elaboração do plano de mídia, utilização do tempo da
propaganda eleitoral gratuita e sorteio para a escolha da ordem de
veiculação dos programas. A reunião foi conduzida pelo Desembargador
Eleitoral substituto Gustavo de Mendonça Gomes, e Juiz Auxiliar do TRE/AL.
Antes do sorteio e da reunião em si, o Presidente do TRE/AL,
Desembargador José Carlos Malta Marques, procedeu à abertura dos
trabalhos, destacando a importância da manutenção do nível dos programas
eleitorais gratuitos. “O eleitor quer ver propostas e planos de governo.

Espero que os candidatos gastem bem seus tempos com a propaganda
gratuita, não o utilizando para denegrir e nem atacar os adversários”.
O

Vice-Presidente

Desembargador
Procuradora

Pedro

Regional

e

Augusto
Eleitoral,

Corregedor

Regional

Mendonça

de

Raquel

Eleitoral,

Araújo,

Teixeira,

e

a

também

participaram da abertura dos trabalhos, que ficou sob a responsabilidade de
Servidores da Secretaria Judiciária.
Vejamos o registro de alguns momentos:
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8.8 Atos Normativos Editados pelo TRE/AL para as
Eleições Gerais de 2018
Por ocasião dos preparativos para as Eleições Gerais de 2018,
foi necessária a edição de uma série de Resoluções, visando à
regulamentação

dos

trabalhos

atinentes

aos

pleitos

eleitorais.

A

preocupação da Presidência, ao utilizar-se de seu poder normativo, foi
padronizar e sistematizar as ações desenvolvidas por todos os envolvidos na
realização das Eleições. Seguem abaixo as Resoluções editadas com essa
finalidade:
RESOLUÇÕES
15.929/2018

EMENTAS
Dispõe sobre a segurança prestada por membros das
polícias civil e militar durante as Eleições gerais de 2018
(1º e 2º turnos).
132
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15.928/2018

Disciplina a atuação dos Juízes Presidentes das Juntas
Eleitorais nas Eleições Gerais de 2018, nos termos do art.
169, da Resolução TSE nº 23.554/2017, e dá outras
providências.

15.927/2018

Altera a Resolução TRE/AL nº 15.915, de 21/08/2018,
que instituiu a Comissão de Auditoria e Funcionamento
de Urnas Eletrônicas, referente às Eleições Gerais de
2018.

15.926/2018

Dispõe sobre os pontos de transmissão dos dados de
votação no primeiro turno e no segundo turno, se houver,
das Eleições Gerais de 2018 e estabelece outras
providências.

15.921/2018

Regulamenta a geração das mídias e a preparação das
urnas eletrônicas para as Eleições Gerais de 2018.

15.920/2018

Dispõe sobre a constituição da comissão apuradora das
Eleições 2018.

15.915/2018

Institui a comissão de auditoria de funcionamento das
urnas eletrônicas, referente às Eleições Gerais de 2018 (7
de outubro de 2018, em 1º turno, e de 28 de outubro de
2018, em 2º turno, se houver), nos termos do art. 48, da
Resolução TSE nº 23.550/2017, e dá outras providências.

15.912/2018

Dispõe sobre a agregação das seções eleitorais nas
Eleições Gerais de 2018.

15.911/2018

Pedido de afastamento das funções exercidas na Justiça
comum estadual para dedicação exclusiva à Justiça
eleitoral. Deferimento. 1. É competência privativa dos
Tribunais Regionais Eleitorais, consoante o art. 30, inc.
III, do Código Eleitoral, a apreciação dos pedidos de
afastamento de magistrado das funções originárias para
dedicação exclusiva à função eleitoral. 2. A proximidade
das eleições e o consequente aumento no volume de
trabalhos exercidos por esta Justiça Especializada
justificam o deferimento do pedido, haja vista que o
serviço eleitoral prefere a qualquer outro (art. 94, §1º, da
133
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Lei nº 9.504/97). 3. Pedido acolhido. Afastamento pelo
período de 23 de agosto de 2018 até 5 (cinco) dias após
a realização do último turno de votação (primeiro turno
ou segundo turno, se houver). Remessa ao Tribunal
Superior Eleitoral para homologação. Decisão unânime.
15.910/2018

Pedido de afastamento das funções exercidas na Justiça
comum estadual para dedicação exclusiva à Justiça
eleitoral. Deferimento. 1. É competência privativa dos
Tribunais Regionais Eleitorais, consoante o art. 30, inc.
III, do Código Eleitoral, a apreciação dos pedidos de
afastamento de magistrado das funções originárias para
dedicação exclusiva à função eleitoral. 2. A proximidade
das eleições e o consequente aumento no volume de
trabalhos exercidos por esta Justiça Especializada
justificam o deferimento do pedido, haja vista que o
serviço eleitoral prefere a qualquer outro (art. 94, §1º, da
Lei nº 9.504/97). 3. Pedido acolhido. Afastamento pelo
período de 23 de agosto de 2018 até 5 (cinco) dias após
a realização do último turno de votação (primeiro turno
ou segundo turno, se houver). Remessa ao Tribunal
Superior Eleitoral para homologação. Decisão unânime.

15.908/2018

Aprova a composição das Juntas Eleitorais para a
apuração das Eleições Gerais de 2018. Obs.: Alterada
pela Portaria nº 351, de 05/09/2018, publicada no
DEJEAL em 06/09/2018.

15.907/2018

Dispõe sobre o número de mesários a serem convocados
para a constituição das mesas receptoras de votos e
justificativas nas Eleições Gerais de 2018. Observação:
Resolução publicada no DEJEAL do dia 07/08/2018,
página 3.

15.900/2018

Estabelece normas relativas à fiscalização da propaganda
eleitoral e designa juízes para exercerem o poder de
polícia nas Eleições Gerais de 2018.

15.888/2018

Regulamenta a intimação de atos processuais mediante a
utilização de aplicativos de mensagens do tipo Whatsapp
ou similar no âmbito do TRE de Alagoas.
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8.9 Da Estratégia de Enfrentamento das Notícias Falsas
– “Fake News”

O Presidente José Carlos Malta Marques, por condução de
vários expedientes, desmentiu uma série de notícias falsas que estavam em
circulação nas redes sociais informando sobre a possibilidade de um “voto
parcial”, que resultaria na anulação dos demais votos sequentes.
Ainda no trato das notícias falsas – fake News – o
Desembargador José Carlos Malta Marques, por meio de várias entrevistas
135
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em rádios, jornais e televisão, esclareceu ao eleitorado alagoano acerca das
informações falsas que vinham sendo disseminadas pelas redes sociais.
No entendimento do Presidente Malta Marques, a divulgação de
informações corretas, apuradas com rigor e seriedade, é a melhor maneira
de enfrentar e combater a desinformação.
Vejamos o registro de uma das inúmeras entrevistas:
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8.10 Finalização da Votação e Processamento dos
Resultados
As informações que seguem dizem respeito ao funcionamento
das Urnas Eletrônicas e ao processo de apuração e transmissão dos
resultados das Eleições Gerais de 2018.
8.11 Eleições 2018 – 1º Turno
No gráfico abaixo, é possível constatar a evolução do
processamento das mídias a partir das 17h, quando algumas seções
eleitorais começaram a finalizar os respectivos trabalhos, protraindo-se o
referido período até 23h e 45min, quando foi totalizada a última seção.

137
Missão: Garantir a legitimidade do processo eleitoral.

Relatório de gestão 2017-2019 (0528426)

SEI 0003309-61.2019.6.02.8000 / pg. 138

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Explicando o gráfico, temos 4 grandezas:
Hora
Hora
Hora
Hora

da finalização da votação pelo mesário;
que o mesário confirmou a qualidade do BU;
que os dados foram gravados;
da totalização dos resultados.
Observação: Quanto à agilidade dos Procedimentos de

Apuração das Eleições Gerais de 2018, ressalte-se que o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas aprovou a Res.-TRE/AL n. 15.926/2018 (Pontos de
Transmissão Remota), estabelecendo uma série de procedimentos visando
a um melhor desempenho deste Regional quanto ao tempo de apuração
dos resultados da votação. Em resumo, trata-se uma solução de TI
denominada de JE-connect desenvolvida pelo TRE-TO e adotada pelo e.
Tribunal Superior Eleitoral – TSE que tem a função de garantir mais
agilidade no resultado das eleições e economia com equipamentos de
informática e logística). Nas Eleições Gerais de 2018, 25 (vinte e cinco)
Tribunais Regionais Eleitorais do país utilizaram o JE-connect , com mais de
9 (nove) mil Pontos de Transmissão Remota.
8.12 Eleições 2018 – 2º Turno
No gráfico abaixo, é possível constatar a evolução do
processamento das mídias a partir das 17h, quando algumas seções
eleitorais começaram a finalizar os respectivos trabalhos, protraindo-se o
referido período até 20h e 37min, quando foi totalizada a última seção.
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Explicando o gráfico, temos 4 grandezas:
Hora
Hora
Hora
Hora

da finalização da votação pelo mesário;
que o mesário confirmou a qualidade do BU;
que os dados foram gravados;
da totalização dos resultados.

Em analisando o primeiro intervalo do processamento, podemos constatar
que já nos primeiros 15 minutos – logo após as 17 horas, ou seja, até às
17h e 15min, o seguinte cenário:
Ø Finalizadas 6.365 seções;
Ø Impressos 6.346 BUs; e
Ø Gravados 6.315 Memórias de Resultados.
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9.

Encontro de Presidentes
Este Tribunal foi representado por seu Presidente nos

encontros anuais realizados pelo Colégio de Presidentes dos Tribunais
Regionais Eleitorais – COPTREL.
Nesse sentido, nos dias 5 e 6 de outubro do ano de 2017, em
Salvador, no Estado da Bahia, foi realizado o 71º Encontro do Colégio de
Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, com a presença do
Presidente desta Corte (v. foto abaixo).

Durante o evento, foram discutidos diversos temas atinentes a
esta Justiça especializada, tais como estratégias da Justiça eleitoral para a
melhoria de sua infraestrutura imobiliária diante do contexto atual, novas
perspectivas para a gestão de contratos no serviço público, governança na
Justiça eleitoral, entre outros assuntos de igual importância.
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A 72ª edição do Encontro do Colégio de Presidentes dos
Tribunais Regionais Eleitorais foi realizada nos dias 12 e 13 de abril de
2018, na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, igualmente,
contando com a participação do Presidente desta Corte (ver fotos abaixo).

Na ocasião, vários assuntos de importância para esta Justiça
eleitoral foram debatidos, dentre os quais, as tendências de tecnologia e
inovação para o Poder Judiciário, o processo gradual de implantação da
identidade civil nacional, dentre outros tópicos.
O encontro seguinte, correspondente à 73ª edição da reunião
do Conselho de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, foi realizado
no dia 06 de agosto de 2018, na cidade de Brasília, tendo sido representada
esta Corte por seu Presidente (ver fotos abaixo).
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O encontro serviu de cenário para a discussão de tópicos
relativos às Eleições 2018, tais como o calendário eleitoral, o combate às

fake news, logística das eleições, além de outras pautas importantes para
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esta Justiça especializada, a exemplo do atendimento virtual ao eleitor e do
serviço de dados públicos.
9.1 Do Encontro do Colégio de Presidentes de Tribunais
Regionais Eleitorais em Alagoas
O Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais –
COPTREL foi fundado em 16 de setembro de 1995, na cidade de
Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, por condução da proposição
formulada pelo Desembargador Wilson Guarany Vieira, então Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.
Desde então, os Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais
se reúnem para debater temas relevantes para a Justiça Eleitoral e definir
diretrizes de amplitude nacional, em encontros que são realizados, ao
menos, duas vezes por ano.
Por ocasião do encerramento de cada Encontro do COPTREL, os
Desembargadores elaboram e oficializam a Carta do evento, documento
com as principais deliberações do Colégio.
Este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas teve a honra de
sediar a 74ª edição do Encontro do Colégio de Presidentes de Tribunais
Regionais Eleitorais - COPTREL, que aconteceu nos dias 29 e 30 de
novembro, e 1º de dezembro de 2018, na praia do Francês, no Município de
Marechal Deodoro, neste Estado de Alagoas.
A cerimônia de abertura do 74º Encontro do Colégio de
Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais foi realizada no Plenário do
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Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e contou com a presença de
inúmeras autoridades.
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Em meio à solenidade de abertura do 74º COPTREL, o
Presidente José Carlos Malta Marques comandou a cerimônia de entrega da

Comenda do Mérito da Escola Judiciária Eleitoral Desembargador José
Fernando Lima Souza, criada por instrumento da Resolução – TRE/AL n.
15.923/2018, ao Ministro Humberto Eustáquio Soares Martins,
primeiro agraciado, e ao Desembargador Fernando Tourinho de
Omena Souza, segundo agraciado.
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Na mesma solenidade, o Desembargador José Carlos Malta
Marques presidiu a cerimônia de entrega da Comenda do Mérito Eleitoral

Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares, criada por instrumento
da Resolução – TRE/AL n. 15.659/2016, ao Desembargador José
Fernandes de Hollanda Ferreira, então Presidente deste Regional
durante o biênio 2003/2005.
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10.

Diplomação dos Eleitos
Após as diversas fases do macroprocesso eleitoral, que

compreende,

em

resumo,

as

convenções

partidárias,

registro

de

candidaturas, propaganda eleitoral, eleição, proclamação dos resultados e
prestação de contas de campanha, impõe-se a diplomação dos candidatos
eleitos e de seus correspondentes vices, além dos suplentes.
Em Alagoas e nas demais Unidades federativas, no pleito de
2018, cabe diplomar os cargos de governador e vice, senador, deputados
federais e estaduais, bem como os suplentes, conforme preceitua o Art.
215, caput, do Código Eleitoral.
Efetivamente, a diplomação é tida como o último ato do
processo eleitoral, ora confiado a esta Justiça Especializada, e que confere
aos que lograram êxito no certame o documento apto para que possam
tomar posse em tais cargos eletivos.
Não bastasse isso, a diplomação abre prazo, para as partes
interessadas e legitimadas, para o manejo de eventuais ações e/ou recursos
contra a diplomação dos eleitos, a exemplo da ação de impugnação de
mandato eletivo e do recurso contra a expedição de diploma.
Nesse diapasão, os eleitos, titular e vice, e os suplentes foram
cientificados, por meio de edital, de que a diplomação ocorreria em 17 de
dezembro de 2018 (segunda-feira), no auditório do Plenário do augusto
Tribunal de Justiça de Alagoas.
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Registre-se, por pertinente, que, como ato formal que o é, o
diploma é assinado pelo Presidente do Tribunal Eleitoral e dele devem

constar o nome do candidato, a indicação da legenda sob a qual concorreu,
o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente, e,
facultativamente, outros dados a critério do juiz ou do Tribunal. (Art. 215,
parágrafo único, do Código Eleitoral).
Atendidos os requisitos legais, foi realizada a diplomação
naquela data – 17 de dezembro de 2018 –, em cerimônia solene, que
contou, naturalmente, com os Desembargadores que compõem este
Tribunal e diversas outras autoridades federais, estaduais e municipais dos
mais diversos poderes da República.
Seguem, por oportuno, alguns registros fotográficos de tão
relevante evento, que coroa a gestão desta Presidência, bem como a
relação dos Diplomados com o respectivo resultado de votação:
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NOME

PARTIDO NÚMERO

CARGO

JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS
FILHO

MDB

15

Governador

JOSE LUCIANO BARBOSA DA SILVA

MDB

15

Vice-Governador.

RODRIGO SANTOS CUNHA

PSDB

456

Senador

PSB

456

1º Suplente

HENRIQUE ARRUDA GUIMARÃES

PROS

456

2º Suplente

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS

MDB

151

Senador

CICERO RAFAEL TENORIO DA SILVA

MDB

151

1º Suplente

SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA

PRTB

151

2º Suplente

JOÃO HENRIQUE HOLANDA CALDAS

PSB

4040

Dep. Federal

PP

1111

Dep. Federal

PSD

5555

Dep. Federal

SÉRGIO TOLEDO DE ALBUQUERQUE

PR

2222

Dep. Federal

NIVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE NETO

PTB

1400

Dep. Federal

ISNALDO BULHÕES BARROS JUNIOR

MDB

1515

Dep. Federal

SEVERINO DE LIRA PESSÔA

PRB

1010

Dep. Federal

PT

1313

Dep. Federal

TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA

PSDB

4544

Dep. Federal

JOSIRLENE SOARES PEREIRA DE MELLO

MDB

15000

Dep Estadual

RICARDO PEREIRA MELO

MDB

15111

Dep Estadual

OLAVO CALHEIROS FILHO

MDB

15456

Dep Estadual

SOLIDAR.

77789

Dep Estadual

PP

11699

Dep Estadual

ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

PTB

14000

Dep Estadual

PAULO SURUAGY DO AMARAL DANTAS

MDB

15789

Dep Estadual

CIBELE CORADO DE MOURA

PSDB

45000

Dep Estadual

EUDOCIA MARIA HOLANDA DE ARAUJO
CALDAS

ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA
MARX BELTRÃO LIMA SIQUEIRA

PAULO FERNANDO DOS SANTOS

MARCELO VICTOR CORREIA DOS SANTOS
DAVID CABRAL DAVINO FILHO
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MARIA DE FÁTIMA MOREIRA CANUTO ROCHA

PRTB

28000

Dep Estadual

PSD

55555

Dep Estadual

PRTB

28888

Dep Estadual

LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA

PSL

17000

Dep Estadual

GILVAN GOMES BARROS FILHO

PSD

55222

Dep Estadual

GALBA NOVAIS DE CASTRO JUNIOR

MDB

15123

Dep Estadual

FLÁVIA MARIA SILVA CAVALCANTE

PRTB

28555

Dep Estadual

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA

PPS

23000

Dep Estadual

MARCELO BELTRÃO SIQUEIRA

MDB

15222

Dep Estadual

BRUNO ALBUQUERQUE TOLEDO

PROS

90123

Dep Estadual

PDT

12345

Dep Estadual

ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE

PP

11444

Dep Estadual

ANGELA MARIA LIRA DE JESUS GARROTE

PP

11111

Dep Estadual

BRENO COUTO DE ALBUQUERQUE MELO

PRTB

28777

Dep Estadual

JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO

PMN

33333

Dep Estadual

PP

11456

Dep Estadual

JOAO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ

PSDB

45123

Dep Estadual

DAVID MAIA DE VASCONCELOS LIMA

DEM

25555

Dep Estadual

PV

43123

Dep Estadual

YVAN REIS BELTRÃO SIQUEIRA
JAIR LIRA SOARES

INÁCIO LOIOLA DAMASCENO FREITAS

TARCIZO SAMPAIO FREIRE

SILVIO ROGÉRIO DIAS CAMELO
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aptos

UF
AL - ALAGOAS

2.187.228

6.589

agregadas

com urna

202

6.387

Município: AL - ALAGOAS
Cargo: Governador
Votos

Situação

1.001.053

Eleito

Candidato
*15 - JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO
JOSE LUCIANO BARBOSA DA SILVA

% comparec.

% válidos
77,30

59,13

Total de votos apurados:

1.692.875

Votos válidos:

1.295.083

(76.5%)

**

Votos em branco:

103.344

(6.1%)

**

Votos nulos:

294.448

(17.39%)

**

Votos anulados:

0

(0%)

**

Votos anulados e apurados em separado:

0

(0%)

**

Seções totalizadas:

6.387

(100%)

Comparecimento:

1.692.875

(77.4%)

***

Abstenção:

494.353

(22.6%)

***

Resultado em 07/10/2018 23:52:25, sujeito a modificações. MAJORITÁRIA
No cálculo do comparecimento e abstenção das seções totalizadas não está incluída a quantidade
de eleitores das urnas não instaladas e não apuradas.
* Candidato eleito ou em 2º turno.
** Cálculo efetuado sobre o comparecimento.
*** Cálculo efetuado sobre os aptos totalizados.
Cargo: Senador
Candidato
*456 - RODRIGO SANTOS CUNHA
EUDOCIA MARIA HOLANDA DE ARAUJO CALDAS
HENRIQUE ARRUDA GUIMARÃES
*151 - JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS
CICERO RAFAEL TENORIO DA SILVA
SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA

Votos

Situação

895.738

Eleito

26,46

34,42

621.562

Eleito

18,36

23,88

% comparec.

% válidos
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aptos

UF
AL - ALAGOAS

2.187.228

6.589

agregadas

com urna

202

6.387

Município: AL - ALAGOAS
Cargo: Senador
Total de votos apurados:

3.385.750

Votos válidos:

2.602.484

(76.87%)

**

Votos em branco:

245.663

(7.26%)

**

Votos nulos:

537.603

(15.88%)

**

Votos anulados:

0

(0%)

**
**

Votos anulados e apurados em separado:

0

(0%)

Seções totalizadas:

6.387

(100%)

Comparecimento:

1.692.875

(77.4%)

***

Abstenção:

494.353

(22.6%)

***

Resultado em 07/10/2018 23:52:25, sujeito a modificações. MAJORITÁRIA
No cálculo do comparecimento e abstenção das seções totalizadas não está incluída a quantidade
de eleitores das urnas não instaladas e não apuradas.
* Candidato eleito ou em 2º turno.
** Cálculo efetuado sobre o comparecimento.
*** Cálculo efetuado sobre os aptos totalizados.
Cargo: Deputado Federal
Votos

Situação

*4040 - JOÃO HENRIQUE HOLANDA CALDAS
*1111 - ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA

178.645
143.858

Eleito por QP
Eleito por QP

10,55
8,50

12,25

*5555 - MARX BELTRÃO LIMA SIQUEIRA

139.458

Eleito por QP

8,24

9,56

*2222 - SÉRGIO TOLEDO DE ALBUQUERQUE

98.201

Eleito por QP

5,80

6,73

*1400 - NIVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE NETO

84.956

Eleito por QP

5,02

5,82

*1515 - ISNALDO BULHÕES BARROS JUNIOR

71.847

Eleito por QP

4,24

4,93

*1010 - SEVERINO DE LIRA PESSÔA

70.413

4,16

4,83

*1313 - PAULO FERNANDO DOS SANTOS

60.900

3,60

4,18

*4544 - TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA

44.207

Eleito por QP
Eleito por
média
Eleito por
média

2,61

3,03

Candidato

% comparec.

% válidos
9,86
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aptos

UF
AL - ALAGOAS

2.187.228

6.589

agregadas

com urna

202

6.387

Município: AL - ALAGOAS
Cargo: Deputado Federal
Total de votos apurados:

1.692.875

Votos válidos (nominais + legenda):

1.458.674

(86.17%)

**

Votos nominais:

1.355.639

Votos de legenda:

103.035

Votos em branco:

92.833

(5.48%)

**

Votos nulos:

141.368

(8.35%)

**
**

Votos anulados e apurados em separado:

0

(0%)

Seções totalizadas:

6.387

(100%)

Comparecimento:

1.692.875

(77.4%)

Abstenção:

494.353

(22.6%)

Resultado em 07/10/2018 23:52:30, sujeito a modificações. PROPORCIONAL
No cálculo do comparecimento e abstenção das seções totalizadas não está incluída a quantidade
de eleitores das urnas não instaladas e não apuradas.
* Candidato eleito ou em 2º turno.
** Cálculo efetuado sobre o comparecimento.
*** Cálculo efetuado sobre os aptos totalizados.
Cargo: Deputado Estadual
Votos

Situação

*15000 - JOSIRLENE SOARES PEREIRA DE MELLO
*15111 - RICARDO PEREIRA MELO

53.707
43.961

Eleito por QP
Eleito por QP

3,17
2,60

3,59

*15456 - OLAVO CALHEIROS FILHO

40.466

Eleito por QP

2,39

2,71

*77789 - MARCELO VICTOR CORREIA DOS SANTOS

39.422

Eleito por QP

2,33

2,64

*11699 - DAVID CABRAL DAVINO FILHO

39.342

Eleito por QP

2,32

2,63

*14000 - ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

38.556

Eleito por QP

2,28

2,58

*15789 - PAULO SURUAGY DO AMARAL DANTAS

38.397

Eleito por QP

2,27

2,57

*45000 - CIBELE CORADO DE MOURA

37.824

Eleito por QP

2,23

2,53

*28000 - MARIA DE FÁTIMA MOREIRA CANUTO ROCHA

37.151

Eleito por QP

2,19

2,48

*55555 - YVAN REIS BELTRÃO SIQUEIRA

34.403

Eleito por QP

2,03

2,30

*28888 - JAIR LIRA SOARES

32.165

Eleito por QP

1,90

2,15

*17000 - LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA

31.573

Eleito por QP

1,87

2,11

*55222 - GILVAN GOMES BARROS FILHO

31.316

Eleito por QP

1,85

2,09

*15123 - GALBA NOVAIS DE CASTRO JUNIOR

30.481

Eleito por QP

1,80

2,04

*28555 - FLÁVIA MARIA SILVA CAVALCANTE DE

29.561

Eleito por QP

1,75

1,98

*23000 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA
*15222 - MARCELO BELTRÃO SIQUEIRA

29.079
28.434

Eleito por QP
Eleito por
média

1,72
1,68

1,94
1,90

*90123 - BRUNO ALBUQUERQUE TOLEDO
*12345 - INÁCIO LOIOLA DAMASCENO FREITAS

28.431
27.828

Eleito por QP
Eleito por QP

1,68
1,64

1,90

*11444 - ALESSON LOUREIRO CAVALCANTE

27.130

Eleito por QP

1,60

1,81

*11111 - ANGELA MARIA LIRA DE JESUS GARROTE

26.845

1,59

*28777 - BRENO COUTO DE ALBUQUERQUE MELO

26.355

Eleito por QP
Eleito por
média

1,79
1,76

*33333 - JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO
*11456 - TARCIZO SAMPAIO FREIRE
*45123 - JOAO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ

25.432
24.709
24.095

Eleito por QP
Eleito por QP
Eleito por QP

1,50
1,46
1,42

Candidato

% comparec.

1,56

% válidos
2,94

1,86

1,70
1,65
1,61
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aptos

UF
AL - ALAGOAS

2.187.228

agregadas

com urna

202

6.387

6.589

Município: AL - ALAGOAS
Cargo: Deputado Estadual
Situação

Votos

Candidato

*43123 - SILVIO ROGÉRIO DIAS CAMELO

% comparec.
1,40

1,59

Eleito por QP

0,92

1,04

Total de votos apurados:

1.692.875

Votos válidos (nominais + legenda):

1.495.820

(88.36%)

**

Votos nominais:

1.380.293

Votos de legenda:

115.527

Votos em branco:

75.150

(4.44%)

**

Votos nulos:

121.905

(7.2%)

**
**

Votos anulados e apurados em separado:

0

(0%)

Seções totalizadas:

6.387

(100%)

Comparecimento:

1.692.875

(77.4%)

Abstenção:

494.353

(22.6%)

Resultado em 07/10/2018 23:52:30, sujeito a modificações. PROPORCIONAL
No cálculo do comparecimento e abstenção das seções totalizadas não está incluída
a quantidade de eleitores das urnas não instaladas e não apuradas.
* Candidato eleito ou em 2º turno.
** Cálculo efetuado sobre o comparecimento.
*** Cálculo efetuado sobre os aptos totalizados.
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11.

Conclusão
Todo final de ciclo carrega consigo a natural tendência humana

de rememorar os feitos passados, com a consequente enumeração das
ações que conseguimos levar a efeito. Esse vezo avulta ainda mais na exata
medida em que os desafios se erguem como se fossem cordilheiras ante
nossos olhos, e os percalços, ainda que aguardados, insistem em nos
surpreender no que concerne à sua intensidade.
No entanto, “esperando, contra toda a esperança”, nas sempre
sábias e divinamente inspiradas palavras do apóstolo São Paulo em sua
epístola aos cristãos romanos, fazemos da resiliência verdadeira profissão
de fé, e somos recompensados com o tão desejado êxito, que, se não é
capaz de apagar as demais agruras da vida, decerto alegra o espírito e
torna mais leve a alma.
Foi com esse propósito ingente que se procedeu à elaboração
do presente Relatório de Gestão. Cada informação nele lançada encerra em
si mesma uma história indelével de abnegação e entrega à causa do Estado
Democrático de Direito, escrita por cada um dos que fazem esta
Especializada, certamente não desprovida de espinhos, mas decerto,
coroada com os louros destinados aos vencedores, que somos todos nós,
enquanto Justiça Eleitoral e Sociedade.
Deste modo, posso voltar os meus pensamentos ao dia 10 de
janeiro de 2017 e constatar, satisfeito, que estivemos sobremaneira
alinhados aos ideais esposados por ocasião do meu discurso de posse em
tão honroso cargo:
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(...)
Sem dúvidas, de todos os ramos do Judiciário brasileiro, a
Justiça Eleitoral é a mais comprometida com a cidadania, o que nos faz
crer, irmão siamês do comprometimento ético que nós pretendemos.
Havemos de pensar que o nosso trabalho deve ser sempre na perseguição e
no zelo a estes dois compromissos, indissociáveis, pois é impossível admitirse cidadania sem ética e esta, sem que seja destinada aos portadores da
outra, o cidadão comum, eleitor brasileiro.
Companheira inseparável desse sentimento de júbilo - a
gratidão a todos os que contribuíram para o êxito desta gestão - jamais
poderia ser sonegada. E não poderia ser diferente, posto ser ínsito ao fazer
coletivo a confraternização de todos aqueles que investiram uma parcela de
sua existência em prol de tão nobre missão institucional que é oferecer à

sociedade alagoana um processo de votação seguro, transparente e ágil,
garantindo efetividade à manifestação popular exercida por meio do voto.
Deste

modo, jamais poderia deixar

de expressar

meu

reconhecimento a todos os que fazem o colendo Tribunal Superior Eleitoral,
na pessoa de sua Presidente, a Excelentíssima Senhora Ministra Rosa
Maria Pires Weber, pela atenção e apoio jamais faltados.
Ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Augusto
Mendonça de Araújo, ilustrado Vice-Presidente e Corregedor Regional
Eleitoral, a quem incumbirá, por aclamação desta Corte, suceder-me a partir
de 11 de janeiro próximo, agradeço penhoradamente pelo prestimoso
auxílio dispensado, ao tempo em que desejo os mais sinceros votos de uma
exitosa gestão.
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Também não poderia olvidar os meus conspícuos Pares,
Desembargadores Eleitorais Titulares e Substitutos, todos, sem
exceção, companheiros de não poucas sessões judiciais e administrativas,
sempre iluminando, sob diferentes vieses, cada qual com sua história e
experiência de vida, as áridas discussões travadas por ocasião de cada
julgamento, pautadas pelo rigor jurídico e respeito comum.
Aqui, abrem-se necessários parênteses aos Juízes Eleitorais
Auxiliares, os quais uniram a boa técnica jurídica esperada a um
denodado senso operacional, dado o vultoso quantitativo de lides sob sua
competência, as quais não somente foram julgadas a tempo e modo, como
também o foram de maneira primorosa, no que ajudaram a escrever
páginas relevantíssimas da jurisprudência desta Corte, assim, meus
especiais agradecimentos aos Juízes Gustavo de Mendonça Gomes,
Maria Valéria Lins Calheiros e Davi Antônio Lima Rocha.
Manifesto, ainda, minhas especiais homenagens às mui dignas
representantes do Ministério Público Eleitoral nesta Casa, tanto à eminente
Procuradora

Regional

Eleitoral,

Doutora

Raquel

Teixeira

Maciel

Rodrigues, como à digníssima Procuradora Regional Eleitoral Substituta,
Doutora

Aldirla

ponderadas

e

Pereira

bem

de

ajustadas

Albuquerque,
ao

bom

cujas

direito

manifestações

ficarão

marcadas

indelevelmente na história deste Sodalício.
Não teria, da mesma forma, como deixar de registrar os meus
penhorados agradecimentos aos Juízes e Promotores Eleitorais desta
Circunscrição, cujo compromisso com a coisa pública é conhecido em todos
os quadrantes deste Estado, através do exercício firme, paciente e técnico
de suas respectivas funções.
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Por fim, cumpre-me registrar a extraordinária capacidade de
trabalho e dedicação inquebrantável dos abnegados Servidores do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e Cartórios Eleitorais:
efetivos, removidos, requisitados e terceirizados, os quais, com coragem,
dedicação, competência, determinação e extremado zelo, conseguiram
superar, com muito esforço, as vicissitudes que se apresentaram ao longo
deste biênio.
Encerro estas breves palavras de recordação e agradecimento
com versos de Fernando Pessoa, o mais universal dos poetas lusófonos, que
tocam justamente à temática do rememorar:

Eu amo tudo o que foi
Tudo o que já não é
A dor que já me não dói
A antiga e errônea fé
O ontem que a dor deixou,
O que deixou alegria
Só porque foi, e voou
E hoje é já outro dia.
Maceió, 19 de dezembro de 2018.

Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES
Presidente
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2019.
À Secretaria de Administração

PROCESSO SEI Nº 0003309-61.2019.6.02.8000

Assunto: Impressão do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
no Biênio 2017-2019.

Senhor Secretário,

Encaminho a Vossa Senhoria, em anexo, o Termo de Referência pertinente à
contratação de empresa para a execução do serviço de impressão de 50 (cinquenta)
exemplares do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ,
no transcorrer do Biênio de 2017 a 2019.

Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 06/06/2019, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552913 e o código CRC 9C3E8F76.

0003309-61.2019.6.02.8000

Despacho EJE 0552913
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Escola Judiciária Eleitoral

TERMO DE REFERÊNCIA
Especificações técnicas para a contratação de Empresa Gráfica responsável
pela impressão do Relatório de Gestão do TRE/AL, Biênio 217 – 2019.
I.

OBJETO:

Contratação de empresa para a execução do serviço de impressão de
exemplares prontos do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, no transcorrer do Biênio de 2017 – 2019.
II.

QUANTIDADE:

Impressão de 50 (cinquenta) exemplares.
III.

JUSTIFICATIVA:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas utiliza os impressos como instrumento
de divulgação de suas atividades, bem como de informações de interesse do seu
público-alvo em todo o Estado de Alagoas e País.
IV.

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:

IMPRESSO PRONTO – BROCHURA
Quantidade de Páginas: 164 páginas;
Dimensão Fechada: 21 cm x 30 cm;
Capa: Papel Couchê Brilho 230 g/m2, em policromia;
Miolo: Papel Couchê Brilho 170 g/m2, com páginas em preto e páginas em
policromia;
Acabamento: brochura, costurada e colada no lombo.
Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.
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V.

PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS:

A Contratada deverá, às suas expensas, apresentar AMOSTRA do item para
avaliação e aprovação do servidor do TRE que fará a análise de sua
conformidade com as especificações técnicas constantes neste Termo de
Referência e análise de qualidade (acabamento, dimensões, funcionalidade,
etc.).
A entrega da amostra será realizada até 12 (doze) dias corridos, contados do
recebimento da Mídia.
VI.

PRAZO DE ENTREGA FINAL:

Até 30 (trinta) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação da
AMOSTRA pelo representante do TRE/AL.
Na hipótese de substituição dos materiais que forem entregues em qualidade
inferior à aprovada por este Regional, a contratada deverá atender às suas
expensas, à solicitação requerida.
VII.

EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO:

Os materiais devem ser acondicionados em embalagem individual e adequada,
preferencialmente, confeccionada com material reciclado ou reciclável, com o
menor volume possível e de forma a garantir a máxima proteção durante o
transporte e o armazenamento.
VIII.

TRANSPORTE DO MATERIAL:

O transporte do material até o local de entrega é de inteira responsabilidade da
Contratada.
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IX.

RECEBIMENTO E ACEITE DO MATERIAL:

O Recebimento Definitivo dos materiais somente será efetivado após a
conferência detalhada dos mesmos pelo TRE/AL;
Constatado fornecimento incompleto ou vício do material, a Contratada será
convocada para, às suas expensas, substituir ou complementar o material no
prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da convocação pelo TRE/AL.
O fornecimento do material deverá se dar de forma integral. Não serão aceitos
fornecimentos incompletos ou parciais.
X.

NOTA FISCAL:

A Contratada deverá apresentar ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
Nota Fiscal/Fatura da própria empresa, na forma impressa ou eletrônica, a qual
será encaminhada para pagamento após o recebimento e o aceite definitivo do
material. A Nota Fiscal poderá ser encaminhada por e-mail para o endereço
eletrônico: sad@tre-al.jus.br.
.
XI.
AGENDAMENTO DA ENTREGA
A Contratada deverá agendar a entrega por meio dos telefones (82) 2122-7705
| 7773 | 7774 | 7777, com no mínimo 48h (quarenta e oito horas) de
antecedência, com os servidores lotados no Gabinete da Secretaria de
Administração do TRE/AL.
XII.

LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:

A entrega deverá ocorrer em dias úteis, no horário de 13h às 19h, de segunda
a quinta-feira e de 7h30 às 13h30, às sextas-feiras, na Sala do Gabinete da
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Secretaria de Administração do Edifício-Sede do TRE-AL, sito à Avenida
Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090. Fone: (82)
2122-7700, ou outro local definido pelo órgão.
XIII.

FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na
conta-corrente da Contratada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do
ateste do recebimento definitivo do material, pelo fiscal do Contrato, na Nota
Fiscal/Fatura apresentada.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento dos preços ou correção monetária.
XIV.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

Elaborado pela Escola judiciária Eleitoral/AL, em 7 de junho de 2019.
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Maceió, 18 de junho de 2019.

À SEIC
Senhor Chefe,
Encaminho os presentes autos para que se proceda
à pesquisa/cotação de preços, em atendimento ao Memorando 349,
oriundo da Secretaria de Administração, 0528398.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/06/2019, às 11:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0557176 e o código CRC 12713BDA.
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E-mail - 0558630
Data de Envio:
25/06/2019 14:13:46
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
comercial@gemascarenhas.com.br
cicerapoligraf@hotmail.com
comercial2@grafmarques.com.br
graca@grafmarques.com.br
grafmarques@grafmarques.com.br
printshop.grafica@gmail.com
comercial@graficajaragua.com.br
grafpel@grafpel.com
comercial@grafnobre.com.br
plasfilmmaceio@gmail.com
texgraf.ltda@gmail.com
bruno@graficaimperador.com.br
comercialsgrafica@gmail.com
orcamento@graficacearense.com.br
grafica@fefgrafica.com.br
Assunto:
Solicitação. Cotação. Serviço de impressão. Relatório Gestão TRE-AL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para o serviço de impressão de 50
(cinquenta) exemplares prontos do Relatório de Gestão deste Tribunal, biênio 2017-2019, com as
seguintes especificações:
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:
IMPRESSO PRONTO BROCHURA
Quantidade de Páginas: 164 páginas;
Dimensão Fechada: 21 cm x 30 cm;
Capa: Papel Couchê Brilho 230 g/m2, em policromia;
Miolo: Papel Couchê Brilho 170 g/m2, com páginas em preto e páginas em
policromia;
Acabamento: brochura, costurada e colada no lombo;
Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.
Solicitamos cotação de acordo as especificações acima e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
Anexos:
Termo_de_Referencia_0553053_TERMO_DE_REFERENCIA___IMPRESSAO_DE_RELATORIO_DE_GESTAO_2017_2019.pdf
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=R0D9WGEIAX4OF&View=Message&Print=Yes

De: FeF Grafica e Editora <grafica@fefgrafica.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 26/06/2019 07:39 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço de impressão. Relatório Gestão TRE-AL
Segue proposta.
Fáusio

Gráfica Editora FeF Ltda.
CNPJ: 11.114.463/0001-09
Tel.: (61) 3397-1069
www.fefgrafica.com.br

Em ter, 25 de jun de 2019 às 14:13, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para o serviço de impressão
de 50 (cinquenta) exemplares prontos do Relatório de Gestão deste Tribunal, biênio 2017-2019,
com as seguintes especificações:
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:
IMPRESSO PRONTO – BROCHURA
Quantidade de Páginas: 164 páginas;
Dimensão Fechada: 21 cm x 30 cm;
Capa: Papel Couchê Brilho 230 g/m2, em policromia;
Miolo: Papel Couchê Brilho 170 g/m2, com páginas em preto e páginas em
policromia;
Acabamento: brochura, costurada e colada no lombo;
Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.
Solicitamos cotação de acordo as especificações acima e demais detalhamentos presentes no termo
de referência em anexo.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=R0D9WGEIAX4OF&View=Message&Print=Yes
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Anexados:
Arquivo: Proposta FeF
al.pdf

Tamanho:
423k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Brasília, 26 de Junho de 2.019.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Gráfica Editora Formulários Contínuos e Etiquetas F&F Ltda, Inscrita sob o CNPJ Nº 11.114.463/0001-09 e CF/DF
07.526.729/001-46 situada à Colônia Agrícola Vicente Pires, Rua 03 Chácara 29 Lote 18 –Taguatinga – Brasília/DF CEP:
72.005-632 tel/fax: (61) 3397-1069 e mail.: grafica@fefgrafica.com.br. Correntista do Banco do Brasil Nº 001 Agência:
1231-9 Conta Corrente: 42837-X, vem por meio desta apresentar proposta de preços.
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE
DE
MEDIDA

QTDE

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

01

IMPRESSO PRONTO – BROCHURA Quantidade de Páginas:
164 páginas; Dimensão Fechada: 21 cm x 30 cm; Capa:
Papel Couchê Brilho 230 g/m2, em policromia; Miolo: Papel
Couchê Brilho 170 g/m2, com páginas em preto e páginas
em policromia; Acabamento: brochura, costurada e colada
no lombo. Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na
terminação PDF.

UNIDADE

50

160,00

8.000,00

Todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos que incidirem sobre os serviços estão inclusos no preço.
Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias

FAUSIO ANTÔNIO SANTOS
CPF: 999.670.906.00 RG: 7.632.382 SSP/MG
Gráfica Editora Formulários Contínuos e Etiqueta F&F Ltda. ME

Anexo Proposta FeF al. F&F Gráfica. (0559581)
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E-mail - 0560929
Data de Envio:
01/07/2019 16:28:02
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
comercial@graficajaragua.com.br
Assunto:
Solicitação. Cotação. Serviço de impressão. Relatório Gestão TRE-AL
Mensagem:
Prezada Vanessa,
Boa tarde,
Conforme contato telefônico, há pouco, reencaminho pedido de cotação abaixo:
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para o serviço de impressão de 50
(cinquenta) exemplares prontos do Relatório de Gestão deste Tribunal, biênio 2017-2019, com as
seguintes especificações:
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:
IMPRESSO PRONTO BROCHURA
Quantidade de Páginas: 164 páginas;
Dimensão Fechada: 21 cm x 30 cm;
Capa: Papel Couchê Brilho 230 g/m2, em policromia;
Miolo: Papel Couchê Brilho 170 g/m2, com páginas em preto e páginas em
policromia;
Acabamento: brochura, costurada e colada no lombo;
Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.
Solicitamos cotação de acordo as especificações acima e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
Anexos:
Termo_de_Referencia_0553053_TERMO_DE_REFERENCIA___IMPRESSAO_DE_RELATORIO_DE_GESTAO_2017_2019.pdf

E-mail SEIC 0560929
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E-mail - 0560968
Data de Envio:
01/07/2019 16:52:11
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
especialgrafica@gmail.com
marciomuraro@graficacearense.com.br
elba@graficaliceu.com.br
licitacao@graficaliceu.com.br
liceu@graficaliceu.com.br
Assunto:
Solicitação. Cotação. Serviço de impressão. Relatório Gestão TRE-AL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para o serviço de impressão de 50
(cinquenta) exemplares prontos do Relatório de Gestão deste Tribunal, biênio 2017-2019, com as
seguintes especificações:
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:
IMPRESSO PRONTO BROCHURA
Quantidade de Páginas: 164 páginas;
Dimensão Fechada: 21 cm x 30 cm;
Capa: Papel Couchê Brilho 230 g/m2, em policromia;
Miolo: Papel Couchê Brilho 170 g/m2, com páginas em preto e páginas em
policromia;
Acabamento: brochura, costurada e colada no lombo;
Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.
Solicitamos cotação de acordo as especificações acima e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
Anexos:
Termo_de_Referencia_0553053_TERMO_DE_REFERENCIA___IMPRESSAO_DE_RELATORIO_DE_GESTAO_2017_2019.pdf

E-mail SEIC 0560968
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De: Comercial <comercial@graficajaragua.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 01/07/2019 04:52 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço de impressão. Relatório Gestão TRE-AL
Prezada Ana Paula,
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: 2019/07/01 16:28:15
Para: comercial@graficajaragua.com.br
Assunto: Solicitação. Cotação. Serviço de impressão. Relatório Gestão TRE-AL
Prezada Vanessa,
Boa tarde,
Conforme contato telefônico, há pouco, reencaminho pedido de cotação abaixo:
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para o serviço de impressão de
50 (cinquenta) exemplares prontos do Relatório de Gestão deste Tribunal, biênio 2017-2019, com as
seguintes especificações:
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:
IMPRESSO PRONTO BROCHURA
Quantidade de Páginas: 164 páginas;
Dimensão Fechada: 21 cm x 30 cm;
Capa: Papel Couchê Brilho 230 g/m2, em policromia;
Miolo: Papel Couchê Brilho 170 g/m2, com páginas em preto e páginas em
policromia;
Acabamento: brochura, costurada e colada no lombo;
Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.
Solicitamos cotação de acordo as especificações acima e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=M3ID9QUF8JINP&View=Message&Print=Yes

E-mail Resposta. Gráfica Jaraguá. (0561014)
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CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
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De: "Rafaeli Cristiane \(Liceu\)" <licitacao@graficaliceu.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 01/07/2019 04:54 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Serviço de impressão. Relatório Gestão TRE-AL

Boa tarde!
Acuso o recebimento e já enviado para o setor responsável.
Grata,
Rafaeli Oliveira
Grafica Liceu Ltda
FONE: 81-3423-8566

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 1 de julho de 2019 16:52
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação. Serviço de impressão. Relatório Gestão TRE-AL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para o
serviço de impressão de 50 (cinquenta) exemplares prontos do Relatório de
Gestão deste Tribunal, biênio 2017-2019, com as seguintes especificações:
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:
IMPRESSO PRONTO BROCHURA
Quantidade de Páginas: 164 páginas;
Dimensão Fechada: 21 cm x 30 cm;
Capa: Papel Couchê Brilho 230 g/m2, em policromia;
Miolo: Papel Couchê Brilho 170 g/m2, com páginas em preto e páginas em
policromia;
Acabamento: brochura, costurada e colada no lombo;
Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.
Solicitamos cotação de acordo as especificações acima e demais detalhamentos
presentes no termo de referência em anexo.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
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E-mail Gráfica Liceu. (0561016)

SEI 0003309-61.2019.6.02.8000 / pg. 183

1/2

01/07/2019

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=M3ID9QUF8JINP&View=Message&Print=Yes

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ
nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

--Este e-mail foi verificado quanto a vírus pelo AVG.
http://www.avg.com

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=M3ID9QUF8JINP&View=Message&Print=Yes

E-mail Gráfica Liceu. (0561016)

SEI 0003309-61.2019.6.02.8000 / pg. 184

2/2

02/07/2019

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=UFNF8U5MPJJZS&View=Message&Print=Yes

De: "Jobson" <jobson@graficacearense.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 02/07/2019 10:07 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Serviço de impressão. Relatório Gestão TRE-AL

prezada Ana Paula, bom dia
Não atendemos com item em cotação, agradecemos e ficamos a disposição.
Favor acusar o recebimento deste e-mail, Grato.
Jobson Bandeira

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 25 de junho de 2019 14:14
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação. Serviço de impressão. Relatório Gestão TRE-AL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para o
serviço de impressão de 50 (cinquenta) exemplares prontos do Relatório de
Gestão deste Tribunal, biênio 2017-2019, com as seguintes especificações:
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:
IMPRESSO PRONTO – BROCHURA
Quantidade de Páginas: 164 páginas;
Dimensão Fechada: 21 cm x 30 cm;
Capa: Papel Couchê Brilho 230 g/m2, em policromia;
Miolo: Papel Couchê Brilho 170 g/m2, com páginas em preto e páginas em
policromia;
Acabamento: brochura, costurada e colada no lombo;
Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.
Solicitamos cotação de acordo as especificações acima e demais detalhamentos
presentes no termo de referência em anexo.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
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Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
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De: S GRÁFICA <comercialsgrafica@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 02/07/2019 04:02 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço de impressão. Relatório Gestão TRE-AL
Segue orçamento conforme solicitado
Atenciosamente
Leandro
Em ter, 25 de jun de 2019 às 14:13, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para o serviço de impressão
de 50 (cinquenta) exemplares prontos do Relatório de Gestão deste Tribunal, biênio 2017-2019,
com as seguintes especificações:
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:
IMPRESSO PRONTO – BROCHURA
Quantidade de Páginas: 164 páginas;
Dimensão Fechada: 21 cm x 30 cm;
Capa: Papel Couchê Brilho 230 g/m2, em policromia;
Miolo: Papel Couchê Brilho 170 g/m2, com páginas em preto e páginas em
policromia;
Acabamento: brochura, costurada e colada no lombo;
Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.
Solicitamos cotação de acordo as especificações acima e demais detalhamentos presentes no termo
de referência em anexo.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexados:
Arquivo: ORÇAMENTO
BROCHURA.pdf

TRE LIVROS

Tamanho:
114k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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CNPJ: 07.337.342/0001-40
IE: 24849786-3
CMC: 00900693827
TEL: 3221-8921 / 9 88790223

ORÇAMENTO
Item Qtd. Und.

Especificação

Valor Unt.

Valor total.

131,65

6.582,50

IMPRESSO PRONTO – BROCHURA
Quantidade de Páginas: 164 páginas;
1

50

Dimensão Fechada: 21 cm x 30 cm;
Capa: Papel Couchê Brilho 230 g/m2, em
policromia;
Miolo: Papel Couchê Brilho 170 g/m2, com
páginas em preto e páginas em
policromia;

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
RAZO DE ENTREGA: 7 DIAS UTEIS
Maceió-Al, 02 de Julho de 2019.

Anexo ORÇAMENTO TRE LIVROS BROCHURA. S Gráfica. (0561614)
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E-mail - 0565759
Data de Envio:
11/07/2019 15:30:49
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
especialgrafica@gmail.com
licitacao@graficaliceu.com.br
cicerapoligraf@hotmail.com
comercial@victoriagrafica.com.br
joao@victoriagrafica.com.br
victoriagraficaal@gmail.com
bruno@graficaimperador.com.br
grafpel@grafpel.com
esperancalicitacao@outlook.com
poligrafmcz@hotmail.com
Assunto:
Solicitação. Cotação. Serviço de impressão. Relatório Gestão TRE-AL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para o serviço de impressão de 50
(cinquenta) exemplares prontos do Relatório de Gestão deste Tribunal, biênio 2017-2019, com as
seguintes especificações:
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:
IMPRESSO PRONTO BROCHURA
Quantidade de Páginas: 164 páginas;
Dimensão Fechada: 21 cm x 30 cm;
Capa: Papel Couchê Brilho 230 g/m2, em policromia;
Miolo: Papel Couchê Brilho 170 g/m2, com páginas em preto e páginas em
policromia;
Acabamento: brochura, costurada e colada no lombo;
Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.
Solicitamos cotação de acordo as especificações acima e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
Anexos:
Termo_de_Referencia_0553053_TERMO_DE_REFERENCIA___IMPRESSAO_DE_RELATORIO_DE_GESTAO_2017_2019.pdf

E-mail SEIC 0565759
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0003309-61.2019.6.02.8000

Unidade

1

50

Objeto

Impressão. Material Gráfico. Relatório Gestão.

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

Fontes de Consulta

Valores
obtidos

Cotação GE Mascarenhas, doc. 0559319

295,00

99,45

Desconsiderado

Cotação F&F Gráfica, doc. 0559581

160,00

-35,55

160,00

Cotação S Gráfica, doc. 0561614

131,65

-63,90

131,65

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
36,44%

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

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

195,55

Q = quantidade de valores obtidos

3

Média dos
elementos do
Subconjunto

71,27

145,83

ESTIMATIVA

Total Estimado

145,83

7.291,50

(Preço Unitário)

2

Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. (0567334)
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De: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: "S GRÁFICA" <comercialsgrafica@gmail.com>
Data: 15/07/2019 03:27 PM
Assunto: Re: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço de impressão. Relatório Gestão TRE-AL

PA 0003309-61.2019.6.02.8000
Boa tarde Leandro,
Estamos na fase de conclusão da estimativa para o procedimento que trata da impressão de 50 (cinquenta)
exemplares prontos do Relatório de Gestão deste Tribunal; e, diante da perspectiva de a Administração decidir por
contratação direta (dispensa de licitação), consultamos a empresa, sobre o interesse na contratação e se há a
possibilidade de ofertar um desconto para a referida contratação.
Segue proposta da empresa, enviada em 02/07/2019 e modelo de declaração de inexistência da prática de
nepotismo, exigência para as contratações diretas, Res. CNJ Nº 229/2016, para preenchimento e assinatura do
responsável da empresa, caso se mantenha o interesse na contratação.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: S GRÁFICA <comercialsgrafica@gmail.com>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 12 Jul 2019 16:14:13 -0300
Subject: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço de impressão. Relatório Gestão TRE-AL
Bom dia, recentemente cotou conosco uns materiais, tudo certo com a demanda ? algo que eu possa ajudar ?
nosso preço ficou dentro do esperado ? podemos negociar!!
Atenciosamenente
Leandro
Em ter, 2 de jul de 2019 às 16:02, S GRÁFICA <comercialsgrafica@gmail.com> escreveu:
Segue orçamento conforme solicitado
Atenciosamente
Leandro
Em ter, 25 de jun de 2019 às 14:13, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para o serviço de impressão de 50
(cinquenta) exemplares prontos do Relatório de Gestão deste Tribunal, biênio 2017-2019, com as seguintes
especificações:
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:

E-mail Consulta. S Gráfica. Contratação Direta. (0567346)
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IMPRESSO PRONTO – BROCHURA
Quantidade de Páginas: 164 páginas;
Dimensão Fechada: 21 cm x 30 cm;
Capa: Papel Couchê Brilho 230 g/m2, em policromia;
Miolo: Papel Couchê Brilho 170 g/m2, com páginas em preto e páginas em
policromia;
Acabamento: brochura, costurada e colada no lombo;
Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.
Solicitamos cotação de acordo as especificações acima e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Consulta. S Gráfica. Contratação Direta. (0567346)
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De: S GRÁFICA <comercialsgrafica@gmail.com>
Para: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Data: 16/07/2019 09:23 AM
Assunto: Re: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço de impressão. Relatório Gestão TRE-AL
Segue conforme solicitado
Leandro
Em seg, 15 de jul de 2019 às 15:27, Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
escreveu:
PA 0003309-61.2019.6.02.8000

Boa tarde Leandro,
Estamos na fase de conclusão da estimativa para o procedimento que trata da impressão de 50 (cinquenta)
exemplares prontos do Relatório de Gestão deste Tribunal; e, diante da perspectiva de a Administração decidir
por contratação direta (dispensa de licitação), consultamos a empresa, sobre o interesse na contratação e se há
a possibilidade de ofertar um desconto para a referida contratação.
Segue proposta da empresa, enviada em 02/07/2019 e modelo de declaração de inexistência da prática de
nepotismo, exigência para as contratações diretas, Res. CNJ Nº 229/2016, para preenchimento e assinatura do
responsável da empresa, caso se mantenha o interesse na contratação.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: S GRÁFICA <comercialsgrafica@gmail.com>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 12 Jul 2019 16:14:13 -0300
Subject: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço de impressão. Relatório Gestão TRE-AL
Bom dia, recentemente cotou conosco uns materiais, tudo certo com a demanda ? algo que eu possa ajudar ?
nosso preço ficou dentro do esperado ? podemos negociar!!
Atenciosamenente
Leandro
Em ter, 2 de jul de 2019 às 16:02, S GRÁFICA <comercialsgrafica@gmail.com> escreveu:
Segue orçamento conforme solicitado
Atenciosamente
Leandro
Em ter, 25 de jun de 2019 às 14:13, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br> escreveu:

E-mail Resposta. S Gráfica. Contratação Direta. (0567360)
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Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para o serviço de impressão de 50
(cinquenta) exemplares prontos do Relatório de Gestão deste Tribunal, biênio 2017-2019, com as
seguintes especificações:
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:
IMPRESSO PRONTO – BROCHURA
Quantidade de Páginas: 164 páginas;
Dimensão Fechada: 21 cm x 30 cm;
Capa: Papel Couchê Brilho 230 g/m2, em policromia;
Miolo: Papel Couchê Brilho 170 g/m2, com páginas em preto e páginas em
policromia;
Acabamento: brochura, costurada e colada no lombo;
Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.
Solicitamos cotação de acordo as especificações acima e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexados:
Arquivo: ORÇAMENTO TRE
LIVROS BROCHURA.pdf

Tamanho:
83k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: DECLARACAO TRE.pdf

Tamanho:
189k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

E-mail Resposta. S Gráfica. Contratação Direta. (0567360)
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CNPJ: 07.337.342/0001-40
IE: 24849786-3
CMC: 00900693827
TEL: 3221-8921 / 9 88790223

ORÇAMENTO
Item Qtd. Und.

Especificação

Valor Unt.

Valor total.

131,65

6.582,50

IMPRESSO PRONTO – BROCHURA
Quantidade de Páginas: 164 páginas;
1

50

Dimensão Fechada: 21 cm x 30 cm;
Capa: Papel Couchê Brilho 230 g/m2, em
policromia;
Miolo: Papel Couchê Brilho 170 g/m2, com
páginas em preto e páginas em
policromia;

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
RAZO DE ENTREGA: 7 DIAS UTEIS
Maceió-Al, 15 de Julho de 2019.

Anexo ORÇAMENTO TRE LIVROS BROCHURA. S Gráfica. (0567363)
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CNPJ: 07.337.342/0001-40
IE: 24849786-3
CMC: 00900693827
TEL: 3221-8921 / 9 88790223
DECLARAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DA
PRÁTICA
DE
NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ART. 2º, V, DA RESOLUÇÃO
CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO
CNJ Nº 229/2016.
LEANDRO FARIAS BARROS-ME (S.GRÁFICA E ESTAMPARIA), pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
07.337.342/0001-40, Situada na Rua Radialista Odete Pacheco Nº
240, Farol, Maceió-AL, CEP: 57051-560, representada por LEANDRO
FARIAS BARROS ME, CPF011.359.924-28, Carteira de Identidade Nº
99001339841 SSP AL, expedida brasileiro(a), casado, residente e
domiciliada na Rua Guiomar Cunha Loureiro Menezes Nº 33
Graciliano Ramos, vem DECLARAR, sob as penas da lei, e nos

termos do artigo 2º, V, da Resolução CNJ Nº 07/2005, com
redação dada pela Resolução CNJ Nº 229/2016, QUE NÃO TEM em
seu Quadro Societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS, ou de servidor
investido em cargo de Comissão ou de Assessoramento do
Quadro de Pessoal daquele Tribunal. Por ser verdade, firmo
a presente declaração para que produza os efeitos legais,
ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar a
imputação de sanções civis, administrativas, bem como a
sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal
Brasileiro, conforme transcrição abaixo:
Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o
fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o
documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

Maceió-AL, 15 de julho de 2019.

Anexo DECLARACAO TRE. S Gráfica. (0567367)
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De: S GRÁFICA <comercialsgrafica@gmail.com>
Para: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Data: 16/07/2019 01:19 PM
Assunto: Re: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço de impressão. Relatório Gestão TRE-AL
Ana Conforme conversamos não consigo diminuir o valor ofertado no orçamento que lhe
enviei.
devido aos itens serem de dados variados e em papel couché o valor fica alto.
temos possibilidades de fazer valores bem abaixo caso a parte de dentro do material
seja impresso em papel offset 75g.
caso necessite podemos fazer uma amostra.
nessas condições acima o valor reduzia 50%
Fico no aguardo
Leandro
Em ter, 16 de jul de 2019 às 09:23, S GRÁFICA <comercialsgrafica@gmail.com> escreveu:
Segue conforme solicitado
Leandro
Em seg, 15 de jul de 2019 às 15:27, Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
escreveu:
PA 0003309-61.2019.6.02.8000

Boa tarde Leandro,
Estamos na fase de conclusão da estimativa para o procedimento que trata da impressão de 50 (cinquenta)
exemplares prontos do Relatório de Gestão deste Tribunal; e, diante da perspectiva de a Administração decidir
por contratação direta (dispensa de licitação), consultamos a empresa, sobre o interesse na contratação e se há
a possibilidade de ofertar um desconto para a referida contratação.
Segue proposta da empresa, enviada em 02/07/2019 e modelo de declaração de inexistência da prática de
nepotismo, exigência para as contratações diretas, Res. CNJ Nº 229/2016, para preenchimento e assinatura do
responsável da empresa, caso se mantenha o interesse na contratação.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: S GRÁFICA <comercialsgrafica@gmail.com>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 12 Jul 2019 16:14:13 -0300
Subject: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço de impressão. Relatório Gestão TRE-AL
Bom dia, recentemente cotou conosco uns materiais, tudo certo com a demanda ? algo que eu possa ajudar
? nosso preço ficou dentro do esperado ? podemos negociar!!

E-mail S Gráfica. Cont Direta. Valor Proposta. (0567372)
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Atenciosamenente
Leandro
Em ter, 2 de jul de 2019 às 16:02, S GRÁFICA <comercialsgrafica@gmail.com> escreveu:
Segue orçamento conforme solicitado
Atenciosamente
Leandro
Em ter, 25 de jun de 2019 às 14:13, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br> escreveu:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para o serviço de impressão de 50
(cinquenta) exemplares prontos do Relatório de Gestão deste Tribunal, biênio 2017-2019, com as
seguintes especificações:
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:
IMPRESSO PRONTO – BROCHURA
Quantidade de Páginas: 164 páginas;
Dimensão Fechada: 21 cm x 30 cm;
Capa: Papel Couchê Brilho 230 g/m2, em policromia;
Miolo: Papel Couchê Brilho 170 g/m2, com páginas em preto e páginas em
policromia;
Acabamento: brochura, costurada e colada no lombo;
Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.
Solicitamos cotação de acordo as especificações acima e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail S Gráfica. Cont Direta. Valor Proposta. (0567372)
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

07.337.342/0001-40
LEANDRO FARIAS BARROS
S GRAFICA E ESTAMPARIA
Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 04/12/2019

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:
Ocorrências Impeditivas indiretas:
Vínculo com "Serviço Público":

Nada
Nada
Nada
Nada

Consta
Consta
Consta
Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)
II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
Validade:
28/09/2019
FGTS
Validade:
16/07/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
Validade:
01/11/2019
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)
Receita Estadual/Distrital
Sem Informação
Receita Municipal
Sem Informação
VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)
Sem Informação

Emitido em: 10/07/2019 18:01
CPF: 019.126.384-28
Nome: ANA PAULA GOMES SILVA

1 de

1

Ass: ____________________________________________________________________________________________
Certidão Certidões. S Gráfica. LEANDRO FARIAS BARROS-ME (0567376)
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão
Social:
Endereço:

07.337.342/0001-40
LEANDRO FARIAS BARROS ME
R CONEGO MACHADO 897 A / FAROL / MACEIO / AL / 57051-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:06/07/2019 a 04/08/2019
Certificação Número: 2019070603393008991414
Informação obtida em 15/07/2019 16:46:18
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Certidão Certidões. S Gráfica. LEANDRO FARIAS BARROS-ME (0567376)
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND 53249 / 2019
Tipo do Contribuinte

Contribuinte Econômico
Inscrição:

Identificação:

900693827

322146

Contribuinte

C.N.P.J./C.P.F.

Situação Cadastral

LEANDRO FARIAS BARROS - ME

07337342000140

Reativado

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento

RADIALISTA ODETTE PACHECO, Nº: 240,
57051560,
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro: FAROL
Cidade: MACEIO
Data Expedição

01/07/2019

Validade

29/09/2019

Nº Protocolo

Data Protocolo

0

01/07/2019

N.º De Autenticidade: CF3.E31.F5C.B72

.

Certificamos , com fundamento nas informações constantes em nosso
Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito
de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a
ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação
ao
acima
identificado
inexiste
Contribuinte Econômico
débito impeditivo a expedição desta certidão.
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************

Certidão emitida as 15:09:01 do dia 01/07/2019
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na própria Secretaria de Economia.
.
Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

Observação:

Certidão Certidões. S Gráfica. LEANDRO FARIAS BARROS-ME (0567376)
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS
Certidão fornecida para o CNPJ: 07.337.342/0001-40
Nome/Contribuinte:

LEANDRO FARIAS BARROS - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.
Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.
Válida até 10/08/2019
Emitida às 11:10:15 do dia 11/06/2019
Código de controle da certidão: 6BB3-93BA-9596-44F3

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
Certidão Certidões. S Gráfica. LEANDRO FARIAS BARROS-ME (0567376)
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SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo F...
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https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuar...

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros
Resultado da Consulta
CPF/CNPJ:

07337342

Título:

LEANDRO FARIAS BARROS

Situação:

Adimplente

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Certidão Certidões. S Gráfica. LEANDRO FARIAS BARROS-ME (0567376)

SEI 0003309-61.2019.6.02.8000 / pg. 203
15/07/2019 14:41

1 of 1

https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.face...

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: LEANDRO FARIAS BARROS
CNPJ: 07.337.342/0001-40
O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos
sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual LEANDRO FARIAS
BARROS, CNPJ 07.337.342/0001-40, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.
Certidão emitida às 14h41min09 do dia 15/07/2019, com validade de trinta dias a contar da emissão.
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao
/NadaConsta/verificaCertidao.faces
Código de controle da certidão: HIZS.ZVX1.TJ67.1ZNW
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Certidão Certidões. S Gráfica. LEANDRO FARIAS BARROS-ME (0567376)
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/07/2019 às 14:42) não consta registro no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao
CNPJ nº 07.337.342/0001-40.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5D2C.BAFA.5564.5538

Gerado em: 15/07/2019 as 14:42:18

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
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http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimpl...

FILTROS APLICADOS:

LIMPAR
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 4250 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora,
1 - Tratam os autos da contratação de empresa para a execução do
serviço de impressão de 50 (cinquenta) exemplares prontos do
Relatório de Gestão deste Tribunal, biênio de 2017-2019, conforme
especificações constantes no termo de referência 0553053.
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
cotação de preços, despacho COMAP 0557176.
3- Contatadas diversas gráﬁcas no mercado (0558630, 0560968 e
0565759), inclusive local, recebemos orçamento da GE Mascarenhas
(0559319) com valor unitário de R$ 295,00 (duzentos e noventa e
cinco reais), F&F Gráﬁca (0559581) valor unitário de R$ 160,00
(cento e sessenta reais) e S. Gráﬁca 0561614) com valor unitário de
R$ 131,65 (cento e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos). As
gráﬁcas Jaraguá e Cearense retornaram o contato, informando não
atender ao solicitado, 0561014 e 0561460. A gráﬁca Liceu não
retornou até o momento, 0561016.
4- Confeccionada a planilha de estimativa de preços (0567334) foi
estimado o valor unitário de R$ 145,83 (cento e quarenta e cinco
reais e oitenta e três centavos) e total de R$ 7.291,50 (sete mil
duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).
5- Consultamos a empresa que ofertou o menor preço unitário no
valor de R$ 131,65 (cento e trinta e um reais e sessenta e cinco
centavos), S. Gráﬁca - Leandro Farias Barros-ME, para conﬁrmar se
a mesma mantém interesse na prestação do serviço e se seria
possível ofertar desconto, para uma eventual contratação por
dispensa de licitação, evento 0567346. A empresa conﬁrmou o
interesse na contratação (0567363); mantendo o mesmo valor,
Informação 4250 (0567379)
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justiﬁcando que o custo se deve ao material requerido nas
especificações, evento 0567372.
6- Sugerimos, s.m.j, a contratação direta por dispensa de licitação,
nos termos do Art. 24, II da Lei nº 8.666/93 com a empresa S.
Gráﬁca e Estamparia - Leandro Farias Barros-ME, CNPJ :
07.337.342/0001-40, com valor unitário de R$ 131,65 (cento e trinta
e um reais e sessenta e cinco centavos) e total de R$ 6.582,50 (seis
mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) para a
impressão de 50 (cinquenta) exemplares; devendo-se observar, no
decorrer do presente exercício, que as despesas não ultrapassem o
limite de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) para as
contratações da mesma natureza.
7- Foram juntadas as certidões de regularidade da empresa
(0567376) e declaração de inexistência da prática de nepotismo
(0567367).
À deliberação superior.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 16/07/2019, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 16/07/2019, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0567379 e o código CRC CE2B15EF.

0003309-61.2019.6.02.8000

Informação 4250 (0567379)

0567379v20
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2019.
À SAD
Senhor Secretário,
De acordo com a Informação 4250, 0567379, encaminho
os presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/07/2019, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0567668 e o código CRC 2203286B.

0003309-61.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0567668

0567668v1
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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 julho de 2019.

Com base nos custos informados pela SEIC, na
Informação nº 4250 (evento SEI 0567379), faço remessa do
feito à SGO para que, com máxima brevidade, apresente
manifestação sobre a viabilidade da contratação segundo o
aspecto orçamentário.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 24/07/2019, às 15:42, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570998 e o código CRC 926FE771.

0003309-61.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0570998

0570998v1
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
25/07/19 17:11
USUARIO : ESMERALDO
DATA EMISSAO
: 25Jul19
NUMERO : 2019PE000386
DATA LIMITE
: 31Dez19
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA: EJE.RESERVA DE CRÉDITO- SERVIçOS GRAFICOS 2017/2019.
PROC 0003309-61.2019.6.02.8000
EVENTO ESF PTRES
401081 1 084621

FONTE
ND
0100000000 339039

UGR

LANCADO POR : 88946568453 - ESMERALDO
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI - Pré-Empenho (0572141)

RELATóRIO DE GESTãO DO TRE-AL

PI
AOSA GRAVFO

UG : 070011

V A L O R
6.582,50

25Jul19
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 4459 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SGO
Maceió, 26 de julho de 2019.

Informação 174/2019
SEI n. 0003309-61.2019.6.02.8000
Senhora Secretária de Administração substituta,
1. Efetuamos a reserva de crédito para potencial contratação de serviços
gráﬁcos, de acordo com o valor indicado na Informação doc. 0567379,
atendendo o despacho SAD doc. 0570998, pois existe disponibilidade
orçamentária no momento.
2. Informamos, para avaliação superior, que já existe previsão de contratação
de até R$ 20.000,00 em serviços gráﬁcos neste exercício (LOA 2019), conforme
relatório do Sistema SIGEPRO doc. 0572244 (EJE). Ademais já houve
contratação por ata de registro de preços no proc 0001933-74.2018.6.02.8000,
no valor total de R$ 18.390,00, caracterizado como material de expediente por
se tratar de capas de processos e envelopes, contudo sendo adjudicadas
empresa do ramo Gráfico (uma delas).
3. Sugerimos por último avaliar o enquadramento da contratação/despesa à
luz da Resolução CNJ 215/2015, artigo 5º inciso II (Resolução CNJ 2015/2015).
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 26/07/2019, às 10:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 26/07/2019, às 10:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572197 e o código CRC 54F2A92A.

0003309-61.2019.6.02.8000

Informação 4459 (0572197)

0572197v28
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Informação 4459 (0572197)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Data: 12/06/2018
Hora: 14:38

Quantitativa UA

Página: 7

Proposta Orçamentária: 2019
UA: ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO
ESTADO DE ALAGOAS
MANUTENÇÃO GERAL
OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
AÇÕES EDUCATIVAS
3390.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Item
ESPETÁCULOS TEATRAIS
TOTAL

CANETAS

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

0

22.036,00

CAMISETAS
3390.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Valor Total
0,00
0,00

Unid. Med.
UNIDADE

Qtde

Valor Unit.

1.000

2,00

Valor Total
2.000,00
2.000,00

Unid. Med.

Qtde

UNIDADE

Valor Unit.
1

20.000,00

3390.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS

3390.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Item
TOTAL

UNIDADE

Valor Unit.

3390.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO

3390.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Item
TOTAL

Qtde

3390.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3390.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO
Item
TOTAL

Unid. Med.

Valor Total
20.000,00
20.000,00

Unid. Med.
UNIDADE

Qtde
1.200

Valor Unit.
10,98

Valor Total
13.176,00
13.176,00

Justificativas

Justificativa UA-1

CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS (R$ 22.036,00): Em nosso atual contexto educacional, os Programas Eleitor do
Futuro e Eleitor Jovem assumem especial relevância na transmissão
de informações aos participantes, razão pela qual pretendemos expandir a nossa metodologia, levando às escolas públicas e
privadas, estaduais e municipais, da capital e do interior, um grupo de teatro, a ser contratado por este tribunal, para realizar ações
nas escolas, representando a informação de uma maneira mais leve, lúdica e interativa, abordando os temas propostos de um modo
tal que todos aprendam se divertindo, com bom humor e satisfação, pois a nossa intenção é levar o teatro para além do simples
entretenimento.
Sabemos o poder que a arte tem de influenciar por meio de sua linguagem, portanto traremos para a cena temas que fazem parte do
desafio diário dos fiscalizadores da Justiça Eleitoral quais sejam: "A Compra e Venda do Voto", "Corrupção", "Democracia", entre
outros. O teatro não apenas faz rir ou chorar, ele também educa e faz pensar e representa uma ferramenta muito importante no
processo de desenvolvimento humano.
MATERIA PARA DIVULGAÇÃO: CANETAS, LÁPIS (R$ 9.100,00): As canetas e lápis serão distribuídos nos eventos que ocorrem no
decorrer do exercício, tanto para os jovens de 7 a 16 anos de idade, que estão inseridos nos Programas Eleitor Jovem e Eleitor do
Futuro, como forma de reconhecimento por suas participações nas palestras que são oferecidas pela EJE/AL, quanto aos
participantes de cursos, seminários e congressos que são realizados anualmente. A imagem ligada a ação reforça a importância,
finalidade e consequências do exercício do voto, estimulando a consciência crítica sobre o contexto social e político.
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS: CAMISETAS (R$ 46.176,00): As camisetas serão distribuídas nos eventos que ocorrem no
decorrer do exercício para os jovens de 7 a 16 anos de idade, que estão inseridos nos Programas Eleitor Jovem e Eleitor do Futuro,
como forma de reconhecimento por suas participações nas palestras que são oferecidas pela EJE/AL. A intenção da distribuição das
camisetas recai, também, no sentido de reforçar a imagem do TRE/AL, como representante na promoção da educação política dos
jovens dos estabelecimentos da rede de ensino fundamental e médio no Estado de Alagoas, especialmente das escolas públicas,
estimulando-os ao exercício da cidadania e do voto consciente. A imagem ligada a ação reforça a importância, finalidade e
consequências do exercício do voto, estimulando a consciência crítica sobre o contexto social e político em que se encontram
inseridos. Serão distribuídas, inclusive, algumas camisetas como brinde nos ciclos de palestras sobre o meio ambiente, que
acontecem anualmente neste tribunal, organizados por esta EJE/AL e a Comissão do Programa de Educação Ambiental.
Serviços Gráficos (R$ 57.923,00): Anualmente, esta escola judiciária eleitoral organiza, realiza, colabora e promove cursos, palestras,
seminários, entre outras atividades relacionadas ao direito eleitoral, bem como as que envolvem responsabilidade social. Para
realizar, a contento, a apresentação e divulgação dos trabalhos, faz-se necessária a impressão de diversos materiais, por meio de
empresa competente, pois a qualidade da impressão reflete na apresentação dos trabalhos.
Serão impressos, no decorrer do exercício, os seguintes itens:
- Cartilhas - R$ 4.071,60
- Cartazes - R$ 1.357,20
- Brindes - R$ 16.005,60

Relatório Proposta Orçamentária EJE 2019 Serviços Gráficos (0572244)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Data: 12/06/2018
Hora: 14:38

Quantitativa UA

Página: 8

Proposta Orçamentária: 2019
- Cadernos - R$ 3.391,44
- Folder - R$ 1.220,96
- Faixas - R$ 339,04
- Banner - R$ 542,88
- Calendários de Mesa - R$ 6.103,76
- Mouse Pad - R$ 3.391,44
- Crachá - R$ 1.627,60
- Bloco de papel - R$ 5.425,68
- Pasta para Eventos - R$ 14.445,60
Total R$ 57.922,80.

Justificativa UA-2

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

35.176,00

AÇÕES EDUCATIVAS

DIÁRIAS
3390.36.02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS
Item
Unid. Med.
DIÁRIAS PARA COLABORADORES NO PAÍS
TOTAL

Qtde
14

Valor Unit.
700,00

3390.36.02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Item
DIÁRIAS
TOTAL

UNIDADE

Valor Total
9.800,00
9.800,00

Unid. Med.
UNIDADE

Qtde
10

Valor Unit.
420,00

3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS

Valor Total
4.200,00
4.200,00

Justificativas

Justificativa UA-1

DIÁRIAS COM COLABORADORES EVENTUAIS (R$ 9.800,00): despesa com o custo de diárias de palestrantes convidados para
ministrar aulas expositivas em dois eventos a serem realizados por esta EJE. Cada evento será realizado em dois dias e serão
convidados dois palestrantes por evento.
DIÁRIAS NO PAÍS (R$ 4.200,00): despesa para fazer face ao deslocamento de servidores e diretores para participar de eventos
relacionados ao âmbito desta EJE, tais como CODEJE, ENFAM etc.

Justificativa UA-2

DIÁRIAS COM COLABORADORES EVENTUAIS (R$ 9.800,00): despesa com o custo de diárias de palestrantes convidados para
ministrar aulas expositivas em dois eventos a serem realizados por esta EJE. Cada evento será realizado em dois dias e serão
convidados dois palestrantes por evento.
DIÁRIAS NO PAÍS (R$ 4.200,00): despesa para fazer face ao deslocamento de servidores e diretores para participar de eventos
relacionados ao âmbito desta EJE, tais como CODEJE, ENFAM etc.
TOTAL

14.000,00

DIÁRIAS

ESTAGIÁRIOS
3390.39.03 - COMISSÕES E CORRETAGENS
Item
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO
TOTAL

UNIDADE

Qtde
14

Valor Unit.
252,00

3390.39.03 - COMISSÕES E CORRETAGENS

3390.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE
Item
AUXÍLIO TRANSPORTE- URBANO
TOTAL

Unid. Med.

SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO

Relatório Proposta Orçamentária EJE 2019 Serviços Gráficos (0572244)

3.528,00
3.528,00

Unid. Med.
UNIDADE

Qtde
14

Valor Unit.
2.023,00

3390.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE

3390.39.69 - SEGUROS EM GERAL
Item

Valor Total

Valor Total
28.322,00
28.322,00

Unid. Med.
UNIDADE

Qtde
14

Valor Unit.
69,00

Valor Total
966,00
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
PE n. 386/2019.
Observação:

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 26/07/2019, às 09:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572391 e o código CRC 0486A4AF.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0572391
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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 agosto de 2019.

Considerando a natureza da contratação, como bem
frisado pela SGO (0572197), que importa em confecção de material
gráﬁco, remeto os autos à SLC para elaborar a minuta do edital, não
obstante a indicação de contratação direta assinalada pela SEIC, na
Informação 4250 (0567379).
Quanto aos aspectos de enquadramento aos parâmetros
da Resolução CNJ 215/2015, na forma apontada pela SGO na
Informação 4459, convém mencionar que se trata de impressão, em
formato brochura, de apenas 50 (cinquenta) exemplares do Relatório
de Gestão de evento 0528426, relativo ao período 2017/2018 (início
de 2019), a cargo do Excelentíssimo Senhor Desembargador José
Carlos Malta Marques. De todo modo, essa questão pode ser
apreciada, em instância superior, quando da submissão do feito à
autorização para abertura do competente certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 06/08/2019, às 19:45, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0577503 e o código CRC 093D2290.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO SEI Nº: 0003309-61.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: XXh
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa gráfica, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e,
subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº
123/2006 e suas alterações, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, 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 8.078/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa gráfica para execução do
serviço de impressão de 50 (cinquenta) exemplares prontos do Relatório de Gestão do TRE/AL,
Biênio 2017-2019, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I deste edital.
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DE AMOSTRAS E DO PRAZO DE ENTREGA FINAL
2.1.
A Contratada deverá, às suas expensas, apresentar AMOSTRA do item para avaliação e
aprovação do servidor do TRE que fará a análise de sua conformidade com as especificações
técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo I) e análise de qualidade (acabamento,
dimensões, funcionalidade, etc.). A entrega da amostra será realizada até 12 (doze) dias corridos,
contados do recebimento da Mídia.
2.2.
O prazo de entrega final será de até 30 (trinta) dias corridos, a contar do comunicado
de aprovação da AMOSTRA pelo representante do TRE/AL. Na hipótese de substituição dos
materiais que forem entregues em qualidade inferior à aprovada por este Regional, a contratada
deverá atender às suas expensas, à solicitação requerida.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha
de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
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3.1.1 O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído
pela Lei Complementar nº 123/2006.
3.2. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3. No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus
aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
3.4.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de
acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1.

Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados no
site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima informado,
dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para acesso ao
sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, criados quando do
credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
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4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou a TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os
lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do
Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha privativas do
licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do serviço ofertado, em
campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando o campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, se diferente de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da
sessão pública;
b) descrição completa do item ofertado.
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes no
edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição complementar
não contrarie as especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação.
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o licitante
obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de identificação da
empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o
licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos
do item 5.12.
5.5.
As declarações referidas no subitem 9.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo próprio
do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as
quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser
solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
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5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à perfeita
execução das prestações contratuais, tais como material, despesas indiretas, mão de obra, tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade
inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas ao objeto desta
licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão,
sempre, as descrições constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos deste
edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de
maio de 2005, e subsidiariamente com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
5.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos
para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser
remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a
documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor:
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da contacorrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para
contratação sugerido no ANEXO II.
5.13.
Também deverá ser encaminhado como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando
solicitado pelo Pregoeiro, declaração de que está plenamente ciente dos modelos e condições
expressos neste Edital e seus anexos, em conformidade com o Anexo III.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão estar
em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou que
apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas pelo
pregoeiro.
6.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
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7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
7.1.1.

Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total do item ofertado.

7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras
de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos
licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante encaminhamento,
pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após o que transcorrerá
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico,
findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de menor
preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo o valor
estimado pela Administração, ou seja, o preço de referência, no montante de R$ 7.291,50 (sete
mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), que representa uma média das várias
propostas coletadas no mercado, e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e tiver
atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
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8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante desatender
às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
8.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido preço melhor.
9 - DA HABILITAÇÃO
9.1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a apresentação/obtenção
da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação de regularidade perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, pertinente ao ramo de
atividade compatível com o objeto desta licitação, após a análise e julgamento das Propostas
de Preços, a ser obtido por meio de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto Fazenda
Municipal, por se tratar de aquisição de material.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios das
entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis
para que o licitante os encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal
nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, no
momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5 do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
e
c.4) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas, a
contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando sua
idoneidade.
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9.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42
da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da
comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
9.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal será
contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
9.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os
prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3.
9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a1 do item 9.1, serão inabilitados,
não se admitindo complementação posterior.
9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa
licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
10.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça impugnatória
ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
10.1.1 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova
data para realização do certame.
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10. 2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à Seção
de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@treal.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do
TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
11 - DOS RECURSOS
11.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao pregoeiro,
exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas
razões, logo após a fase de habilitação.
11.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema eletrônico, da
intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do tempo informado.
11.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o
sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as
quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentar contra razões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas
pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
11.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não
sejam passíveis de aproveitamento.
11.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro
ao vencedor.
12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre
que não houver recurso.
12.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou,
quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
12.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º
da Lei 10.522, de 19/07/2002.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO
13.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

14 - DA CONTRATAÇÃO
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante a
emissão de Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos serviços, valor, prazo
de pagamento e de execução em conformidade com este edital.
14.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho e deverá confirmar o seu
recebimento.
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14.3.
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.
14.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no subitem 14.3 anterior
ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar a
contratação, observada a ordem de classificação e assim, sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1.
A entrega deverá ocorrer durante o horário de expediente deste Regional, na Sala do
Gabinete da Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, ou outro local definido pelo Órgão,
devendo haver agendamento prévio, com no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência,
através dos telefones: (82) 2122-7705, 7773, 7774 e 7777.
15.2.

Os prazos de entrega são os estabelecidos na Seção 2 deste edital.

15.3.

O recebimento e o aceite do material serão efetuados da seguinte forma:

a) O Recebimento Definitivo dos materiais somente será efetivado após a conferência
detalhada dos mesmos pelo TRE/AL;
b) Constatado fornecimento incompleto ou vício do material, a Contratada será convocada
para, às suas expensas, substituir ou complementar o material no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da convocação pelo TRE/AL.
c) O fornecimento do material deverá se dar de forma integral. Não serão aceitos
fornecimentos incompletos ou parciais.
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar a nota
de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais
cominações legais.
16.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente
do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com as multas
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
16.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

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;
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b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em
razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de recusa
em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
e) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n°
8.666/93;
16.5.
Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme
o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do
início do cumprimento das obrigações contratuais;
16.6.
As sanções previstas
cumulativamente com as demais;

neste

Termo

de

Referência

poderão

ser

impostas

16.7.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as
justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe
o contraditório e a ampla defesa;
16.8. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s)
será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.
16.9.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
16.10.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos
reais e comprovados.
16.11.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
entrega do material, 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.
16.12.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
16.13.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº
8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
16.14.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado.
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16.15.

O período de atraso será contado em dias corridos.

16.16.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice utilizado
para atualização do valor será o IPCA.
16.16.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de
Alagoas.
16.17.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria,
em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
16.18.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
17 - DO PAGAMENTO
17.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente,
em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente atestada.
17.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento.
17.3.
Poderão ser descontados
eventualmente aplicadas.
17.4.

do

pagamento

os

valores

atinentes

a

penalidades

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

17.5.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente.
17.6.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove a opção conforme a legislação de regência.
17.7.
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)
365

I= (6/100)
365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
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18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados
na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2018, 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).
19 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

São obrigações do Contratante:

a) Promover, por intermédio do Gestor designado, 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, qualquer material entregue
equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas exigidas neste ato
convocatório;
20- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

São obrigações da contratada:
a) Executar o objeto do contrato rigorosamente de 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, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação, todo e
qualquer material que apresentar defeito ou estiver fora das especificações constantes
deste Edital;
d) 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;
e) Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
contratação.
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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.
21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão
parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.
21.2.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no todo ou
em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
21.3.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.4.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.5.
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.
21.6.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL.
21.7.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
21.8.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
21.9.
edital.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado pelo

21.10.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro Farol, Maceió –
AL, CEP: 57051-090.
21.11.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem
de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
21.12.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
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21.13.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do Decreto nº
5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
21.14.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, no endereço especificado no item 21.10, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos
sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
21.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
21.16.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de Alagoas,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser
solucionadas administrativamente.
Maceió - AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefa da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Especificações técnicas para a contratação de Empresa Gráfica responsável pela impressão do
Relatório de Gestão do TRE/AL, Biênio 2017 – 2019.

I.

OBJETO:

Contratação de empresa para a execução do serviço de impressão de exemplares prontos do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no transcorrer do Biênio de
2017 – 2019.

II.

QUANTIDADE:

Impressão de 50 (cinquenta) exemplares.

III.

JUSTIFICATIVA:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas utiliza os impressos como instrumento de divulgação de
suas atividades, bem como de informações de interesse do seu público-alvo em todo o Estado
de Alagoas e País.

IV.

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:

IMPRESSO PRONTO – BROCHURA
Quantidade de Páginas: 164 páginas; Dimensão
Fechada: 21 cm x 30 cm;
Capa: Papel Couchê Brilho 230 g/m2, em policromia;
Miolo: Papel Couchê Brilho 170 g/m2, com páginas em preto e páginas em policromia;
Acabamento: brochura, costurada e colada no lombo.
Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.

V.

PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS:

A Contratada deverá, às suas expensas, apresentar AMOSTRA do item para avaliação e
aprovação do servidor do TRE que fará a análise de sua conformidade com as especificações
técnicas constantes neste Termo de Referência e análise de qualidade (acabamento,
dimensões, funcionalidade, etc.).
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A entrega da amostra será realizada até 12 (doze) dias corridos, contados do recebimento da
Mídia.

VI.

PRAZO DE ENTREGA FINAL:

Até 30 (trinta) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação da AMOSTRA pelo
representante do TRE/AL.

Na hipótese de substituição dos materiais que forem entregues em qualidade inferior à
aprovada por este Regional, a contratada deverá atender às suas expensas, à solicitação
requerida.

VII.

EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO:

Os materiais devem ser acondicionados em embalagem individual e adequada,
preferencialmente, confeccionada com material reciclado ou reciclável, com o menor volume
possível e de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

VIII.

TRANSPORTE DO MATERIAL:

O transporte do material até o local de entrega é de inteira responsabilidade da Contratada.

IX.

RECEBIMENTO E ACEITE DO MATERIAL:

O Recebimento Definitivo dos materiais somente será efetivado após a conferência detalhada
dos mesmos pelo TRE/AL;

Constatado fornecimento incompleto ou vício do material, a Contratada será convocada para,
às suas expensas, substituir ou complementar o material no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da convocação pelo TRE/AL.

O fornecimento do material deverá se dar de forma integral. Não serão aceitos fornecimentos
incompletos ou parciais.

X.

NOTA FISCAL:

A Contratada deverá apresentar ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Nota Fiscal/Fatura
da própria empresa, na forma impressa ou eletrônica, a qual será encaminhada para
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pagamento após o recebimento e o aceite definitivo do material. A Nota Fiscal poderá ser
encaminhada por e-mail para o endereço eletrônico: sad@tre-al.jus.br.

XI.

AGENDAMENTO DA ENTREGA

A Contratada deverá agendar a entrega por meio dos telefones (82) 2122-7705
| 7773 | 7774 | 7777, com no mínimo 48h (quarenta e oito horas) de antecedência, com os
servidores lotados no Gabinete da Secretaria de Administração do TRE/AL.

XII.

LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:

A entrega deverá ocorrer em dias úteis, no horário de 13h às 19h, de segunda a quinta-feira
e de 7h30 às 13h30, às sextas-feiras, na Sala do Gabinete da Secretaria de Administração
do Edifício-Sede do TRE-AL, sito na Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP
57051-090. Fone: (82) 2122-7700, ou outro local definido pelo órgão.

XIII.

FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta-corrente
da Contratada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do ateste do recebimento
definitivo do material, pelo fiscal do Contrato, na Nota Fiscal/Fatura apresentada.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem
que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.

XIV.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

Elaborado pela Escola judiciária Eleitoral/AL, em 7 de junho de 2019.

Minuta de edital (0580189)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

Minuta de edital (0580189)

( ) Sim

( ) Não
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 4830 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SAD

Senhor Secretário,
Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de
empresa para execução do serviço de impressão de exemplares prontos do
Relatório de Gestão do TRE/AL, Biênio 2017 - 2019.
A Seção de Licitações e Contratos elaborou minuta de edital complementando
as disposições referentes ao recebimento do objeto, às obrigações do
Contratante e da Contratada e às sanções administrativas.
Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do valor estimado do objeto.
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos, inclusive a ratiﬁcação das complementações acima
indicadas.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 13/08/2019, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Informação 4830 (0580192)
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 16/08/2019, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/08/2019, às 08:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0580192 e o código CRC F3E80283.

0003309-61.2019.6.02.8000

Informação 4830 (0580192)

0580192v2
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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 agosto de 2019.

À AJ-DG.

Senhor Assessor,
Em harmonia com o disposto no artigo 4º, inciso X, da
Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, encaminho os autos a V. Sa. para
análise da minuta do edital de Pregão Eletrônico, conforme evento
SEI 0580189.
Para isso, ratiﬁco os termos da minuta elaborada pela
Seção de Licitações e Contratos, inclusive quanto à exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno porte na
competição, em virtude do valor estimado do objeto.
Por ﬁm, em consonância com o entendimento do Tribunal
de Contas da União, destaco que na mencionada minuta consta a
divulgação dos preços médios estimados para contratação.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/08/2019, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583372 e o código CRC 462F7C66.

0003309-61.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0583372

0583372v1
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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 agosto de 2019.

Senhor Secretário de Administração,

Nesta AJ-DG os presentes autos eletrônicos, com o
ﬁto de se analisar a minuta do edital de pregão eletrônico
(0580189), que tem por objeto a contratação de empresa
gráﬁca para execução do serviço de impressão de 50
(cinquenta) exemplares prontos do Relatório de Gestão do
TRE/AL, Biênio 2017-2019, conforme especiﬁcações e
condições assentadas nos ANEXO I da minuta.
Preliminarmente, observa-se faltar a aprovação
regulamentar do termo de referência que instrui o
procedimento.
Ao
ensejo,
reitera-se
o
encaminhamento
da ponderação já efetuada pela SGO (0572197), sobre a
pertinência da contratação, à luz do artigo 5º, II, da
Resolução CNJ nº 215/2015, que dispõe sobre o acesso à
informação e a aplicação da Lei 12.527, de 18 de novembro de
2011, verbis:
Art. 5º A divulgação das informações de
interesse geral produzidas ou custodiadas
pelos
órgãos
do
Poder
Judiciário
brasileiro dar-se-á, independentemente de
requerimento, por meio de seus sítios
eletrônicos, bem como deverá observar:
I – o caráter informativo, educativo ou de
Despacho AJ-DG 0583513
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orientação social das publicações e
demais comunicações realizadas por
qualquer meio, sendo vedada a menção a
nomes,
símbolos
ou
imagens
que
caracterizem
promoção
pessoal
de
autoridade ou servidor público;
II – a preferência pela utilização de
meios eletrônicos em detrimento dos
impressos, salvo quando esses, em
tiragem estritamente limitada à
respectiva necessidade, e com uso de
insumos de baixo custo ﬁnanceiro e
reduzido impacto ambiental, forem
destinados para:
a) informar a população sobre seus
direitos e sobre o funcionamento da
Justiça, em linguagem simples e
acessível;
b) cumprir dever legal;
c)
editar
publicações
de
teor
científico ou didático-pedagógico;
d) atender à política de gestão
documental do órgão quanto ao
armazenamento físico;
III – o livre acesso, a integralidade, a
exatidão e a integridade das informações
alusivas
à
gestão
administrativa,
ﬁnanceira e orçamentária dos tribunais e
conselhos.
Assim, remetem-se os presentes autos, para as
providências da alçada dessa Secretaria.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 20/08/2019, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Despacho AJ-DG 0583513
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583513 e o código CRC 93C54B06.

0003309-61.2019.6.02.8000

Despacho AJ-DG 0583513

0583513v1
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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 agosto de 2019.

À AJ-DG.
Senhor Assessor,
Em face dos apontamentos dessa ilustre Assessoria,
esclareço que Secretária de Administração Substituta, no
despacho de evento nº 0577503, se pronunciou em relação
à pertinência da contratação, à luz do artigo 5º, II, da
Resolução CNJ nº 215/2015, que dispõe sobre o acesso à
informação e a aplicação da Lei 12.527, de 18 de novembro de
2011.
No tocante ao Termo de Referência de evento
nº 0553053, manifesto minha aprovação, , nos termos do Art.
7° da Resolução 15.787/2017, ressalvados os aspectos
técnicos envolvidos.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/08/2019, às 19:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583600 e o código CRC 0BD8DCCE.

0003309-61.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0583600
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0003309-61.2019.6.02.8000
: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SERVIÇOS GRÁFICOS

Parecer nº 1711 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
1. DO OBJETO

Tratam os presentes autos de pretensão de
contratação de serviços gráﬁcos, conforme termo de
referência (0553053), elaborado pela Escola Judiciária
Eleitoral/AL e aprovado pela SAD (0583600), com vistas a
imprimir 50 (cinquenta) exemplares prontos do Relatório de
Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Biênio de
2017 – 2019.
2. DO PROCEDIMENTO

A pesquisa de preços efetuada pela SEIC (0567379)
encontrou o valor unitário de R$ 131,65 (cento e trinta e um
reais e sessenta e cinco centavos) e total de R$ 6.582,50 (seis
mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)
para a impressão de 50 (cinquenta) exemplares, encerrando
por sugerir a contratação direta por dispensa de licitação,
nos termos do Art. 24, II da Lei nº 8.666/93 com a empresa S.
Gráﬁca e Estamparia - Leandro Farias Barros-ME, CNPJ :
07.337.342/0001-40.
No evento 0572197, a COFIN informa que efetuou
a reserva de crédito, aduzindo que já existe previsão de
contratação de até R$ 20.000,00 em serviços gráﬁcos neste
exercício (LOA 2019), conforme relatório do Sistema
SIGEPRO doc. 0572244 (EJE). Ademais já houve contratação
por ata de registro de preços no Proc 000193374.2018.6.02.8000, no valor total de R$ 18.390,00,
caracterizado como material de expediente por se tratar de
capas de processos e envelopes.
Por força do pronunciamento da SGO, a SAD
(0577503) encaminhou os autos à SLC para elaborar a minuta
do edital, a despeito da sugestão de contratação direta
assinalada pela SEIC, na Informação 4250 (0567379).
No evento 0580189, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0580192).
Ciente das alterações efetuadas, o Senhor
Secretário de Administração encaminha 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 (0583372).
Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a
contratação de empresa gráﬁca, para execução do serviço de
impressão de 50 (cinquenta) exemplares prontos do Relatório
de Gestão do TRE/AL, Biênio 2017-2019, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte.
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e ﬁnanceiras às unidades
competentes, passamos à análise dos aspectos jurídicos.

Parecer 1711 (0584153)
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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 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente deﬁnidos pelo edital, por
meio de especiﬁcações usuais no mercado, o que parece ser o
caso dos presentes autos, havendo, de fato, a possibilidade
jurídica de utilização da modalidade pregão, na forma
eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda, que
quase todos os atos da fase interna ou preparatória, previstos
no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º
5.450/05, foram devidamente observados.
Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém quase todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justiﬁcativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, pendente, ainda, a autorização de
abertura da licitação.
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 14 do Decreto nº 5.450/05, que
é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma lei; havendo regular
previsão
das
fases
do
procedimento
licitatório,
homenageando-se o art. 43 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).
Da mesma forma, encontra-se dentro dos ditames
legais e regulamentares a previsão de exclusividade de
participação na licitação para microempresas e empresas de
pequeno porte.
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

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

ItemQuestionário

N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES
Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?
1

2

SIM

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações?

Parecer 1711 (0584153)

Esclarecer
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TERMO DE REFERÊNCIA

3

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

SIM

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
SIM
do objeto como bem e/ou serviço comum?

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?

SIM

9

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

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
N/A
de atestados de capacidade técnica?

13

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

14

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

15

0553053

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
N/A
capacidade técnica?

17

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

18

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

N/A

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

19

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

N/A

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015

20

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

21

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

22

O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade?

NÃO

Esclarecer

23

Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente?

SIM

0583600

Parecer 1711 (0584153)
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PESQUISA DE PREÇOS
24

Foi realizada ampla pesquisa de preços?

SIM

25

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

26

Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados?

27

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

SIM

0567379

0567334

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
SIM
cooperativa, em face do valor estimado para o item da
contratação?

29

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

30

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

31

0580189

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
N/A
25%, relativamente ao objeto da contratação?

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

32

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

33

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

34

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

35

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

36

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

37

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

38

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

39

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

40

A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios de
N/A
habilitação econômico-financeira?
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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
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
43 estabelece prazo razoável (não exíguo) para início da prestação SIM
de serviços?

0580189

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
44 descrição dos prazos e modos para fornecimento de bens e/ou SIM
prestação dos serviços?
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
45 descrição das obrigações atribuídas ao contratante e à
SIM
fornecedora?
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
46 obrigação à fornecedora de manter as condições de habilitação SIM
durante a execução do contrato?
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
47 descrição
das
sanções
administrativas
aplicáveis
às SIM
fornecedoras que incorrerem em inadimplemento?

48

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

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
49 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

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

53

As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
observadas?

N/A

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
Em face do valor estimado do objeto, foi veriﬁcada a
possibilidade de a licitação ser exclusiva para Microempresas,
54 Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?
SIM

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

N/A

Em curso

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
Consta a autorização da
autoridade competente para a
abertura da fase externa da
57 licitação?

Próxima fase

Ref. art. 38, caput, da Lei nº
8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do
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Decreto 5.450/05
Consta a publicação do aviso de
edital?
58

Próxima fase

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº
10.520/02 e art. 17 do Decreto nº
5.450/05
Consta a designação do pregoeiro
e equipe de apoio?

59

Próxima fase

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

Em se tratando de licitação
destinada à formação de atas de
registro
de
preço,
houve
60 divulgação, mediante publicação N/A
no DOU, da intenção de registro
de preços? Caso negativo, existe
justificativa?
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os autos do processo contêm
documento indicativo da
61 existência de recursos
orçamentários para suportar a
despesa?

SIM

0572141

Fora das hipóteses de registro de
preços, os autos do processo
contêm
documento
com
estimativa
do
impacto
62
N/A
orçamentário
ﬁnanceiro
da
despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar
nº101/2000),
conforme o caso?
Os autos do processo contêm
declaração do ordenador da
63 despesa (artigo 16, II, da Lei
Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A

6. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

Com base na tabela acima, salvo melhor percepção,
vale juntar aos autos as informações referentes aos itens 2 e
22.
Ao ensejo, para que o procedimento ﬂua com a
máxima regularidade, convém ainda observar os seguintes
aspectos:
a) no item 9.1 "a", da minuta do edital,
corrigir a expressão "exceto Fazenda
Municipal, por se tratar de aquisição de
material",
posto que se trata de
contratação de serviços;
b) no item 15.3, corrigir a expressão
"o
recebimento
e
o
aceite
do
material", posto
que
se
trata
de
contratação de serviços;
c) adaptar onde mais no edital se referir a
material, conforme o caso;
d) veriﬁca-se uma incongruência entre o
preço máximo admitido pelo edital no
item 8.2: R$ 7.291,50 (sete mil,
duzentos e noventa e um reais e
cinquenta centavos) e a reserva de
crédito
(0572141),
que
seguiu
a
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informação SEIC (0567379), adotando o
preço de referência de R$ 6.582,50
(seis mil quinhentos e oitenta e dois
reais e cinquenta centavos);
e) veriﬁcar a conveniência em adotar
requisitos de sustentabilidade.
Assim sendo, seguem os
aperfeiçoamento da instrução.

autos

à SAD,

para

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 21/08/2019, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 21/08/2019, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0584153 e o código CRC E59186D6.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2019.

À SLC (com cópia para AJ-DG).

Senhora Chefe,
Encaminho os autos a V. Sa. os ajustes na minuta do
edital, de acordo com as recomendações do Parecer nº 1711 da AJDG (0584153).
Quanto à questão dos critérios de sustentabilidade,
solicito que seja alterado o título do item VII do Termo de Referência
(0553053) para “SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL” e sejam acrescidas as exigências abaixo, inclusive na
cláusula das obrigações da contratada:
a) Os serviços prestados pela Contratada deverão pautarse sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a
evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos
bem como a geração excessiva de resíduos;
b) Os materiais empregados pela Contratada deverão
atender à melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se
os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto;
Por ﬁm, esclareço que embora não faça parte do
planejamento de contratações deste exercício, a despesa possui,
consoante registro no evento nº 0572141, o necessário suporte
orçamentário.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/08/2019, às 12:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO SEI Nº: 0003309-61.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: XXh
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa gráfica, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e,
subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº
123/2006 e suas alterações, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, 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 8.078/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa gráfica para execução do
serviço de impressão de 50 (cinquenta) exemplares prontos do Relatório de Gestão do TRE/AL,
Biênio 2017-2019, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I deste edital.
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DE AMOSTRAS E DO PRAZO DE ENTREGA FINAL
2.1.
A Contratada deverá, às suas expensas, apresentar AMOSTRA do item para avaliação e
aprovação do servidor do TRE que fará a análise de sua conformidade com as especificações
técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo I) e análise de qualidade (acabamento,
dimensões, funcionalidade, etc.). A entrega da amostra será realizada até 12 (doze) dias corridos,
contados do recebimento da Mídia.
2.2.
O prazo de entrega final será de até 30 (trinta) dias corridos, a contar do comunicado
de aprovação da AMOSTRA pelo representante do TRE/AL. Na hipótese de substituição dos
materiais que forem entregues em qualidade inferior à aprovada por este Regional, a contratada
deverá atender às suas expensas, à solicitação requerida.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha
de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0585663)

SEI 0003309-61.2019.6.02.8000 / pg. 252

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
3.1.1 O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído
pela Lei Complementar nº 123/2006.
3.2. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3. No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus
aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
3.4.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de
acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1.

Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados no
site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima informado,
dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para acesso ao
sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, criados quando do
credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
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4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou a TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os
lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do
Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha privativas do
licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do serviço ofertado, em
campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando o campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, se diferente de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da
sessão pública;
b) descrição completa do item ofertado.
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes no
edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição complementar
não contrarie as especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação.
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o licitante
obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de identificação da
empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o
licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos
do item 5.12.
5.5.
As declarações referidas no subitem 9.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo próprio
do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as
quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser
solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
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5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à perfeita
execução das prestações contratuais, tais como material, despesas indiretas, mão de obra, tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade
inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas ao objeto desta
licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão,
sempre, as descrições constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos deste
edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de
maio de 2005, e subsidiariamente com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
5.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos
para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser
remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a
documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor:
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da contacorrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para
contratação sugerido no ANEXO II.
5.13.
Também deverá ser encaminhado como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando
solicitado pelo Pregoeiro, declaração de que está plenamente ciente dos modelos e condições
expressos neste Edital e seus anexos, em conformidade com o Anexo III.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão estar
em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou que
apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas pelo
pregoeiro.
6.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
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7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
7.1.1.

Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total do item ofertado.

7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras
de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos
licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante encaminhamento,
pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após o que transcorrerá
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico,
findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de menor
preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo o valor
estimado pela Administração, ou seja, o preço de referência, no montante de R$ 6.582,50 (seis mil
e quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), que representa uma média das várias
propostas coletadas no mercado, e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e tiver
atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
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8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante desatender
às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
8.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido preço melhor.
9 - DA HABILITAÇÃO
9.1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a apresentação/obtenção
da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação de regularidade perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, pertinente ao ramo de
atividade compatível com o objeto desta licitação, após a análise e julgamento das Propostas
de Preços, a ser obtido por meio de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto Fazenda
Estadual, por se tratar de contratação de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios das
entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis
para que o licitante os encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal
nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, no
momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5 do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
e
c.4) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas, a
contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando sua
idoneidade.
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9.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42
da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da
comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
9.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal será
contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
9.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os
prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3.
9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a1 do item 9.1, serão inabilitados,
não se admitindo complementação posterior.
9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa
licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
10.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça impugnatória
ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
10.1.1 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova
data para realização do certame.
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10. 2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à Seção
de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@treal.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do
TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
11 - DOS RECURSOS
11.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao pregoeiro,
exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas
razões, logo após a fase de habilitação.
11.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema eletrônico, da
intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do tempo informado.
11.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o
sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as
quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentar contra razões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas
pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
11.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não
sejam passíveis de aproveitamento.
11.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro
ao vencedor.
12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre
que não houver recurso.
12.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou,
quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
12.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º
da Lei 10.522, de 19/07/2002.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO
13.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

14 - DA CONTRATAÇÃO
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante a
emissão de Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos serviços, valor, prazo
de pagamento e de execução em conformidade com este edital.
14.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho e deverá confirmar o seu
recebimento.
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14.3.
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.
14.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no subitem 14.3 anterior
ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar a
contratação, observada a ordem de classificação e assim, sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1.
A entrega deverá ocorrer durante o horário de expediente deste Regional, na Sala do
Gabinete da Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, ou outro local definido pelo Órgão,
devendo haver agendamento prévio, com no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência,
através dos telefones: (82) 2122-7705, 7773, 7774 e 7777.
15.2.

Os prazos de entrega são os estabelecidos na Seção 2 deste edital.

15.3.

O recebimento e o aceite serão efetuados da seguinte forma:

a) O Recebimento Definitivo do material confeccionado somente será efetivado após a
conferência detalhada dos mesmos pelo TRE/AL;
b) Constatado fornecimento incompleto ou vício do material confeccionado, a Contratada será
convocada para, às suas expensas, substituir ou complementar o material confeccionado
no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da convocação pelo TRE/AL.
c) O fornecimento do serviço deverá se dar de forma integral. Não serão aceitos
fornecimentos incompletos ou parciais.
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar a nota
de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais
cominações legais.
16.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente
do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com as multas
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
16.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

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;
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b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em
razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de recusa
em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
e) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n°
8.666/93;
16.5.
Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme
o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do
início do cumprimento das obrigações contratuais;
16.6.
As sanções previstas
cumulativamente com as demais;

neste

Termo

de

Referência

poderão

ser

impostas

16.7.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as
justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe
o contraditório e a ampla defesa;
16.8. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s) será
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.
16.9.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
16.10.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos
reais e comprovados.
16.11.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que
impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
16.12.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
16.13.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº
8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
16.14.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado.
16.15.

O período de atraso será contado em dias corridos.
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16.16.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice utilizado
para atualização do valor será o IPCA.
16.16.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de
Alagoas.
16.17.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria,
em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
16.18.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
17 - DO PAGAMENTO
17.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente,
em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente atestada.
17.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento.
17.3.
Poderão ser descontados
eventualmente aplicadas.
17.4.

do

pagamento

os

valores

atinentes

a

penalidades

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

17.5.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente.
17.6.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove a opção conforme a legislação de regência.
17.7.
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)
365

I= (6/100)
365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados
na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2018, 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).
19 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

São obrigações do Contratante:

a) Promover, por intermédio do Gestor designado, 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, qualquer serviço
entregue
equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas exigidas neste ato
convocatório;
20- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

São obrigações da contratada:
a) Executar o objeto do contrato rigorosamente de 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, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação, todo e
qualquer material que apresentar defeito ou estiver fora das especificações constantes
deste Edital;
d) 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;
e) Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
contratação.
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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 prestação dos serviços, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o
acompanhamento do TRE-AL;
h) Entregar os materiais confeccionados acondicionados em embalagens individuais e
adequadas, preferencialmente, confeccionadas com material reciclado ou reciclável,
com o menor volume possível e de forma a garantir a máxima proteção durante o
transporte e o armazenamento;
i) Prestar os serviços pautando-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de
forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a
geração excessiva de resíduos;
j) Utilizar, para prestação dos serviços licitados, materiais que atendam à melhor relação
entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos,
associados ao produto.

21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão
parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.
21.2.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no todo ou
em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
21.3.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.4.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.5.
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.
21.6.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL.
21.7.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
21.8.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
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21.9.
edital.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado pelo

21.10.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro Farol, Maceió –
AL, CEP: 57051-090.
21.11.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem
de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
21.12.

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

21.13.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do Decreto nº
5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
21.14.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, no endereço especificado no item 21.10, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos
sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
21.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
21.16.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de Alagoas,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser
solucionadas administrativamente.
Maceió - AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefa da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Especificações técnicas para a contratação de Empresa Gráfica responsável pela impressão do
Relatório de Gestão do TRE/AL, Biênio 2017 – 2019.
OBJETO:

I.

Contratação de empresa para a execução do serviço de impressão de exemplares prontos do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no transcorrer do Biênio de
2017 – 2019.

II.

QUANTIDADE:

Impressão de 50 (cinquenta) exemplares.

III.

JUSTIFICATIVA:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas utiliza os impressos como instrumento de divulgação de
suas atividades, bem como de informações de interesse do seu público-alvo em todo o Estado
de Alagoas e País.

IV.

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:

IMPRESSO PRONTO – BROCHURA
Quantidade de Páginas: 164 páginas; Dimensão
Fechada: 21 cm x 30 cm;
Capa: Papel Couchê Brilho 230 g/m2, em policromia;
Miolo: Papel Couchê Brilho 170 g/m2, com páginas em preto e páginas em policromia;
Acabamento: brochura, costurada e colada no lombo.
Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.

V.

PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS:

A Contratada deverá, às suas expensas, apresentar AMOSTRA do item para avaliação e
aprovação do servidor do TRE que fará a análise de sua conformidade com as especificações
técnicas constantes neste Termo de Referência e análise de qualidade (acabamento,
dimensões, funcionalidade, etc.).
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A entrega da amostra será realizada até 12 (doze) dias corridos, contados do recebimento da
Mídia.

VI.

PRAZO DE ENTREGA FINAL:

Até 30 (trinta) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação da AMOSTRA pelo
representante do TRE/AL.

Na hipótese de substituição dos materiais que forem entregues em qualidade inferior à
aprovada por este Regional, a contratada deverá atender às suas expensas, à solicitação
requerida.

VII.

SUSTENTABILIDADE E RERSPONSABILIDADE AMBIENTAL:

Os materiais devem ser acondicionados em embalagem individual e adequada,
preferencialmente, confeccionada com material reciclado ou reciclável, com o menor volume
possível e de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Os serviços prestados pela Contratada deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos
bem como a geração excessiva de resíduos.
Os materiais empregados pela Contratada deverão atender à melhor relação entre custos e
benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao
produto.

VIII.

TRANSPORTE DO MATERIAL:

O transporte do material até o local de entrega é de inteira responsabilidade da Contratada.

IX.

RECEBIMENTO E ACEITE:

O Recebimento Definitivo dos materiais somente será efetivado após a conferência detalhada
dos mesmos pelo TRE/AL;

Constatado fornecimento incompleto ou vício do material, a Contratada será convocada para,
às suas expensas, substituir ou complementar o material no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da convocação pelo TRE/AL.

O fornecimento do material deverá se dar de forma integral. Não serão aceitos fornecimentos
incompletos ou parciais.
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X.

NOTA FISCAL:

A Contratada deverá apresentar ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Nota Fiscal/Fatura
da própria empresa, na forma impressa ou eletrônica, a qual será encaminhada para
pagamento após o recebimento e o aceite definitivo do material. A Nota Fiscal poderá ser
encaminhada por e-mail para o endereço eletrônico: sad@tre-al.jus.br.

XI.

AGENDAMENTO DA ENTREGA

A Contratada deverá agendar a entrega por meio dos telefones (82) 2122-7705
| 7773 | 7774 | 7777, com no mínimo 48h (quarenta e oito horas) de antecedência, com os
servidores lotados no Gabinete da Secretaria de Administração do TRE/AL.

XII.

LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:

A entrega deverá ocorrer em dias úteis, no horário de 13h às 19h, de segunda a quinta-feira
e de 7h30 às 13h30, às sextas-feiras, na Sala do Gabinete da Secretaria de Administração
do Edifício-Sede do TRE-AL, sito na Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP
57051-090. Fone: (82) 2122-7700, ou outro local definido pelo órgão.

XIII.

FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta-corrente
da Contratada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do ateste do recebimento
definitivo do material, pelo fiscal do Contrato, na Nota Fiscal/Fatura apresentada.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem
que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.

XIV.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

Elaborado pela Escola judiciária Eleitoral/AL, em 7 de junho de 2019.
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim
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DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2019.

À AJ-DG,
com minuta de edital alterada para atender ao
solicitado por essa assessoria.
Ressalto contudo que apesar de termos alterado na
minuta do edital o valor estimado para aquisição conforme
determinado pela AJ-DG, parece a esta seção que constava o
valor correto na minuta constante no evento SEI 0580189,
haja vista que o valor
total médio estimado pela SEIC
(evento 0567379) foi R$ 7.291,50 e que o valor de R$ 6.582,50
foi a menor proposta, para a qual se tinha sugerido
contratação direta por esse valor, conforme transcrito abaixo:
"Confeccionada a planilha de estimativa de preços
(0567334) foi estimado o valor unitário de R$ 145,83
(cento e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos) e
total de R$ 7.291,50 (sete mil duzentos e noventa e um
reais e cinquenta centavos)."
"Sugerimos, s.m.j, a contratação direta por
dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei nº
8.666/93 com a empresa S. Gráﬁca e Estamparia - Leandro
Farias Barros-ME, CNPJ : 07.337.342/0001-40, com valor
unitário de R$ 131,65 (cento e trinta e um reais e sessenta e
cinco centavos) e total de R$ 6.582,50..."
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 23/08/2019, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Despacho SLC 0585664
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585664 e o código CRC 8A8C7525.
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DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Em face da dúvida desta AJ-DG acerca do valor
aferido pela SEIC para a presente contratação, conforme bem
ﬁxado pela SLC (0585664), parece de bom alvitre consultar a
SEIC.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/08/2019, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585722 e o código CRC 2B44327B.
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DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2019.

À SEIC, em atenção ao Despacho AJ-DG 0585722,
para prestar os esclarecimentos demandados.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/08/2019, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585723 e o código CRC 51790412.
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DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2019.

Senhor Secretário,
Ratiﬁcamos
nossa
Informação
evento 0567379, onde transcrevemos:

4250,

6- Sugerimos, s.m.j, a contratação direta por
dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei nº
8.666/93 com a empresa S. Gráﬁca e Estamparia - Leandro
Farias Barros-ME, CNPJ : 07.337.342/0001-40, com valor
unitário de R$ 131,65 (cento e trinta e um reais e sessenta e
cinco centavos) e total de R$ 6.582,50 (seis mil quinhentos e
oitenta e dois reais e cinquenta centavos) para a impressão de
50 (cinquenta) exemplares; devendo-se observar, no decorrer
do presente exercício, que as despesas não ultrapassem o
limite de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) para
as contratações da mesma natureza.
Entendemos que tenha sido esclarecida a pergunta,
mesmo após a SLC ter também reforçado nossa sugestão,
evento 0585664.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 28/08/2019, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0586244 e o código CRC 450BA366.
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DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2019.

À AJ-DG com os esclarecimentos apresentados pela
SEIC no evento nº 0586244.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/08/2019, às 20:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0586383 e o código CRC 56BB5C1F.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0003309-61.2019.6.02.8000
: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SERVIÇOS GRÁFICOS

Parecer nº 1773 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhora Diretora-Geral,

Nesta AJ-DG, de volta, os presentes autos
eletrônicos, após o atendimento das recomendações apostas
ao final do Parecer nº 1.711 (0584153), na forma da minuta de
edital ajustada (0585663) pela SLC.
Assim, em complemento ao antedito parecer e
nos termos do parágrafo único, do artigo 38, da Lei nº
8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a minuta de edital
(0585663) que visa à realização de licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando a contratação de empresa gráﬁca, para
execução do serviço de impressão de 50 (cinquenta)
exemplares prontos do Relatório de Gestão do TRE/AL, Biênio
2017-2019, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração desta Corte.
Ao ensejo e com a devida vênia ao entendimento da
Secretaria de Administração (0583600), esta Assessoria
Jurídica renova e eleva à Alta Administração sua ponderação
acerca da contratação, ja externada no evento 0583513, à luz
do que prescreve o artigo 5º, II, da Resolução CNJ nº
215/2015, que dispõe sobre o acesso à informação e a
aplicação da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011.
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 29/08/2019, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0586863 e o código CRC 5D73DA09.
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CONCLUSÃO

Maceió, 29 de agosto de 2019.
Senhor Presidente,

Cuida-se de procedimento tendente à contratação de empresa gráfica, para execução
do serviço de impressão de 50 (cinquenta) exemplares prontos do Relatório de Gestão
do TRE/AL, Biênio 2017-2019, mediante Pregão Eletrônico, do tipo menor preço.

A Assessoria Jurídica desta Direção Geral aprovou a minuta de certame conforme
Parecer 1773 (0586863), frente a sua regularidade jurídica.

Assim, torno os autos conclusos a Vossa Excelência, com a sugestão de que seja
autorizada a abertura de procedimento licitatório para a aquisição em comento.

Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 29/08/2019, às 20:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0586911 e o código CRC 3780F2CC.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0003309-61.2019.6.02.8000
: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
: Autorização. Abertura. Fase Externa. Pregão Eletrônico.

Decisão nº 2512 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
De acordo com a sugestão ofertada pela Senhora
Diretora-Geral em exercício, inserta no evento SEI 0586911.
AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase externa do certame
licitatório, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor
preço, objetivando a contratação de empresa gráﬁca para execução
do serviço de impressão de 50 (cinquenta) exemplares prontos do
Relatório de Gestão do TRE/AL, Biênio 2017-2019, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte.
À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0585663, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer de n.º 1711 (0584153), complementado pelo
Parecer de nº 1773 (0586863), e demais medidas cabíveis.
Desembargador Eleitoral ORLANDO ROCHA FILHO
No Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 30/08/2019, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587288 e o código CRC 33C48D1E.
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DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2019.

À SLC, para cumprimento da Decisão 2512, da
Presidência (0587288).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/09/2019, às 09:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0590933 e o código CRC BFDA334F.
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DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2019.

À SEIC, para informar objetivamente o
estimado da contratação.

valor

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 10/09/2019, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0592338 e o código CRC C8D5C471.
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Maceió, 10 de setembro de 2019.

Senhora Chefe,
Após o contato verbal e por entender que será
noutra modalidade de contratação, informamos que após
confeccionada a planilha de estimativa de preços (0567334)
foi estimado o valor unitário de R$ 145,83 (cento e quarenta e
cinco reais e oitenta e três centavos) e total de R$ 7.291,50
(sete mil duzentos e noventa e um reais e cinquenta
centavos).
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 10/09/2019, às 15:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0592398 e o código CRC 48E45672.
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DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2019.
À AJ-DG, questionando qual deverá ser o valor da contratação que deverá constar
no edital, se será o valor estimado pela SEIC no Despacho 0592398, de R$ 7.291,50
(sete mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) ou se será o valor
da contratação por dispensa de licitação, qual seja, R$ 6.582,50 (seis mil, quinhentos e
oitenta e dois reais e cinquenta centavos).
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 10/09/2019, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0592401 e o código CRC 017830A6.
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Maceió, 10 de setembro de 2019.

Senhora Chefe da Seção de Licitações,

Acerca da questão suscitada no evento 0592401,
parece a esta AJ-DG deva ser observado o que determina o
artigo 70, da Res. TRE-AL nº 15.904/2018 - Regulamento da
Secretaria c/c o artigo 9º, inciso I, da Res. TRE-AL nº
15.787/2017 - Regulamento de Contratações, que atribui
à SEIC a estimativa dos preços, observando a regulamentação
de regência.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/09/2019, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0592433 e o código CRC 7C9C5DCA.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO SEI Nº: 0003309-61.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: XXh
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa gráfica, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e,
subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº
123/2006 e suas alterações, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, 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 8.078/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa gráfica para execução do
serviço de impressão de 50 (cinquenta) exemplares prontos do Relatório de Gestão do TRE/AL,
Biênio 2017-2019, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I deste edital.
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DE AMOSTRAS E DO PRAZO DE ENTREGA FINAL
2.1.
A Contratada deverá, às suas expensas, apresentar AMOSTRA do item para avaliação e
aprovação do servidor do TRE que fará a análise de sua conformidade com as especificações
técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo I) e análise de qualidade (acabamento,
dimensões, funcionalidade, etc.). A entrega da amostra será realizada até 12 (doze) dias corridos,
contados do recebimento da Mídia.
2.2.
O prazo de entrega final será de até 30 (trinta) dias corridos, a contar do comunicado
de aprovação da AMOSTRA pelo representante do TRE/AL. Na hipótese de substituição dos
materiais que forem entregues em qualidade inferior à aprovada por este Regional, a contratada
deverá atender às suas expensas, à solicitação requerida.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha
de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
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3.1.1 O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído
pela Lei Complementar nº 123/2006.
3.2. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3. No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus
aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
3.4.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de
acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1.

Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados no
site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima informado,
dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para acesso ao
sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, criados quando do
credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
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4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou a TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os
lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do
Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha privativas do
licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do serviço ofertado, em
campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando o campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, se diferente de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da
sessão pública;
b) descrição completa do item ofertado.
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes no
edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição complementar
não contrarie as especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação.
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o licitante
obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de identificação da
empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o
licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos
do item 5.12.
5.5.
As declarações referidas no subitem 9.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo próprio
do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as
quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser
solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
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5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à perfeita
execução das prestações contratuais, tais como material, despesas indiretas, mão de obra, tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade
inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas ao objeto desta
licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão,
sempre, as descrições constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos deste
edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de
maio de 2005, e subsidiariamente com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
5.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos
para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser
remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a
documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor:
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da contacorrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para
contratação sugerido no ANEXO II.
5.13.
Também deverá ser encaminhado como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando
solicitado pelo Pregoeiro, declaração de que está plenamente ciente dos modelos e condições
expressos neste Edital e seus anexos, em conformidade com o Anexo III.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão estar
em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou que
apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas pelo
pregoeiro.
6.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
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7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
7.1.1.

Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total do item ofertado.

7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras
de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos
licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante encaminhamento,
pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após o que transcorrerá
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico,
findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de menor
preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo o valor
estimado pela Administração, ou seja, o preço de referência, no montante de R$ 7.291,50 (sete
mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), que representa uma média das várias
propostas coletadas no mercado, e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e tiver
atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
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8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante desatender
às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
8.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido preço melhor.
9 - DA HABILITAÇÃO
9.1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a apresentação/obtenção
da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação de regularidade perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, pertinente ao ramo de
atividade compatível com o objeto desta licitação, após a análise e julgamento das Propostas
de Preços, a ser obtido por meio de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto Fazenda
Estadual, por se tratar de contratação de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios das
entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis
para que o licitante os encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal
nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, no
momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5 do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
e
c.4) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas, a
contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando sua
idoneidade.

Minuta de edital (alteração do valor) (0592480)

SEI 0003309-61.2019.6.02.8000 / pg. 290

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
9.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42
da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da
comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
9.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal será
contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
9.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os
prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3.
9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a1 do item 9.1, serão inabilitados,
não se admitindo complementação posterior.
9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa
licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
10.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça impugnatória
ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
10.1.1 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova
data para realização do certame.
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10. 2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à Seção
de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@treal.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do
TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
11 - DOS RECURSOS
11.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao pregoeiro,
exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas
razões, logo após a fase de habilitação.
11.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema eletrônico, da
intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do tempo informado.
11.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o
sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as
quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentar contra razões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas
pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
11.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não
sejam passíveis de aproveitamento.
11.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro
ao vencedor.
12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre
que não houver recurso.
12.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou,
quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
12.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º
da Lei 10.522, de 19/07/2002.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO
13.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

14 - DA CONTRATAÇÃO
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante a
emissão de Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos serviços, valor, prazo
de pagamento e de execução em conformidade com este edital.
14.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho e deverá confirmar o seu
recebimento.
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14.3.
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.
14.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no subitem 14.3 anterior
ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar a
contratação, observada a ordem de classificação e assim, sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1.
A entrega deverá ocorrer durante o horário de expediente deste Regional, na Sala do
Gabinete da Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, ou outro local definido pelo Órgão,
devendo haver agendamento prévio, com no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência,
através dos telefones: (82) 2122-7705, 7773, 7774 e 7777.
15.2.

Os prazos de entrega são os estabelecidos na Seção 2 deste edital.

15.3.

O recebimento e o aceite serão efetuados da seguinte forma:

a) O Recebimento Definitivo do material confeccionado somente será efetivado após a
conferência detalhada dos mesmos pelo TRE/AL;
b) Constatado fornecimento incompleto ou vício do material confeccionado, a Contratada será
convocada para, às suas expensas, substituir ou complementar o material confeccionado
no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da convocação pelo TRE/AL.
c) O fornecimento do serviço deverá se dar de forma integral. Não serão aceitos
fornecimentos incompletos ou parciais.
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar a nota
de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais
cominações legais.
16.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente
do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com as multas
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
16.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

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;
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b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em
razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de recusa
em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
e) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n°
8.666/93;
16.5.
Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme
o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do
início do cumprimento das obrigações contratuais;
16.6.
As sanções previstas
cumulativamente com as demais;

neste

Termo

de

Referência

poderão

ser

impostas

16.7.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as
justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe
o contraditório e a ampla defesa;
16.8. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s) será
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.
16.9.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
16.10.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos
reais e comprovados.
16.11.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que
impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
16.12.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
16.13.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº
8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
16.14.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado.
16.15.

O período de atraso será contado em dias corridos.
Minuta de edital (alteração do valor) (0592480)

SEI 0003309-61.2019.6.02.8000 / pg. 294

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

16.16.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice utilizado
para atualização do valor será o IPCA.
16.16.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de
Alagoas.
16.17.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria,
em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
16.18.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
17 - DO PAGAMENTO
17.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente,
em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente atestada.
17.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento.
17.3.
Poderão ser descontados
eventualmente aplicadas.
17.4.

do

pagamento

os

valores

atinentes

a

penalidades

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

17.5.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente.
17.6.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove a opção conforme a legislação de regência.
17.7.
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)
365

I= (6/100)
365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados
na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2018, 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).
19 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

São obrigações do Contratante:

a) Promover, por intermédio do Gestor designado, 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, qualquer serviço
entregue
equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas exigidas neste ato
convocatório;
20- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

São obrigações da contratada:
a) Executar o objeto do contrato rigorosamente de 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, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação, todo e
qualquer material que apresentar defeito ou estiver fora das especificações constantes
deste Edital;
d) 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;
e) Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
contratação.
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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 prestação dos serviços, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o
acompanhamento do TRE-AL;
h) Entregar os materiais confeccionados acondicionados em embalagens individuais e
adequadas, preferencialmente, confeccionadas com material reciclado ou reciclável,
com o menor volume possível e de forma a garantir a máxima proteção durante o
transporte e o armazenamento;
i) Prestar os serviços pautando-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de
forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a
geração excessiva de resíduos;
j) Utilizar, para prestação dos serviços licitados, materiais que atendam à melhor relação
entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos,
associados ao produto.

21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão
parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.
21.2.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no todo ou
em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
21.3.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.4.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.5.
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.
21.6.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL.
21.7.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
21.8.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
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21.9.
edital.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado pelo

21.10.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro Farol, Maceió –
AL, CEP: 57051-090.
21.11.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem
de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
21.12.

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

21.13.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do Decreto nº
5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
21.14.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, no endereço especificado no item 21.10, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos
sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
21.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
21.16.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de Alagoas,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser
solucionadas administrativamente.
Maceió - AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefa da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Especificações técnicas para a contratação de Empresa Gráfica responsável pela impressão do
Relatório de Gestão do TRE/AL, Biênio 2017 – 2019.

I.

OBJETO:

Contratação de empresa para a execução do serviço de impressão de exemplares prontos do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no transcorrer do Biênio de
2017 – 2019.

II.

QUANTIDADE:

Impressão de 50 (cinquenta) exemplares.

III.

JUSTIFICATIVA:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas utiliza os impressos como instrumento de divulgação de
suas atividades, bem como de informações de interesse do seu público-alvo em todo o Estado
de Alagoas e País.

IV.

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:

IMPRESSO PRONTO – BROCHURA
Quantidade de Páginas: 164 páginas; Dimensão
Fechada: 21 cm x 30 cm;
Capa: Papel Couchê Brilho 230 g/m2, em policromia;
Miolo: Papel Couchê Brilho 170 g/m2, com páginas em preto e páginas em policromia;
Acabamento: brochura, costurada e colada no lombo.
Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.

V.

PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS:

A Contratada deverá, às suas expensas, apresentar AMOSTRA do item para avaliação e
aprovação do servidor do TRE que fará a análise de sua conformidade com as especificações
técnicas constantes neste Termo de Referência e análise de qualidade (acabamento,
dimensões, funcionalidade, etc.).
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A entrega da amostra será realizada até 12 (doze) dias corridos, contados do recebimento da
Mídia.

VI.

PRAZO DE ENTREGA FINAL:

Até 30 (trinta) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação da AMOSTRA pelo
representante do TRE/AL.

Na hipótese de substituição dos materiais que forem entregues em qualidade inferior à
aprovada por este Regional, a contratada deverá atender às suas expensas, à solicitação
requerida.

VII.

SUSTENTABILIDADE E RERSPONSABILIDADE AMBIENTAL:

Os materiais devem ser acondicionados em embalagem individual e adequada,
preferencialmente, confeccionada com material reciclado ou reciclável, com o menor volume
possível e de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Os serviços prestados pela Contratada deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos
bem como a geração excessiva de resíduos.
Os materiais empregados pela Contratada deverão atender à melhor relação entre custos e
benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao
produto.

VIII.

TRANSPORTE DO MATERIAL:

O transporte do material até o local de entrega é de inteira responsabilidade da Contratada.

IX.

RECEBIMENTO E ACEITE:

O Recebimento Definitivo dos materiais somente será efetivado após a conferência detalhada
dos mesmos pelo TRE/AL;

Constatado fornecimento incompleto ou vício do material, a Contratada será convocada para,
às suas expensas, substituir ou complementar o material no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da convocação pelo TRE/AL.

O fornecimento do material deverá se dar de forma integral. Não serão aceitos fornecimentos
incompletos ou parciais.
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X.

NOTA FISCAL:

A Contratada deverá apresentar ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Nota Fiscal/Fatura
da própria empresa, na forma impressa ou eletrônica, a qual será encaminhada para
pagamento após o recebimento e o aceite definitivo do material. A Nota Fiscal poderá ser
encaminhada por e-mail para o endereço eletrônico: sad@tre-al.jus.br.

XI.

AGENDAMENTO DA ENTREGA

A Contratada deverá agendar a entrega por meio dos telefones (82) 2122-7705
| 7773 | 7774 | 7777, com no mínimo 48h (quarenta e oito horas) de antecedência, com os
servidores lotados no Gabinete da Secretaria de Administração do TRE/AL.

XII.

LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:

A entrega deverá ocorrer em dias úteis, no horário de 13h às 19h, de segunda a quinta-feira
e de 7h30 às 13h30, às sextas-feiras, na Sala do Gabinete da Secretaria de Administração
do Edifício-Sede do TRE-AL, sito na Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP
57051-090. Fone: (82) 2122-7700, ou outro local definido pelo órgão.

XIII.

FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta-corrente
da Contratada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do ateste do recebimento
definitivo do material, pelo fiscal do Contrato, na Nota Fiscal/Fatura apresentada.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem
que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.

XIV.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

Elaborado pela Escola judiciária Eleitoral/AL, em 7 de junho de 2019.
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

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

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2019.

À AJ-DG, para ciência da alteração do valor
estimado da contratação na minuta do edital.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 10/09/2019, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0592481 e o código CRC 8DE17133.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2019
PROCESSO SEI Nº: 0003309-61.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: 30 de setembro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: 14h
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa gráfica, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e,
subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº
123/2006 e suas alterações, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, 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 8.078/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa gráfica para execução do
serviço de impressão de 50 (cinquenta) exemplares prontos do Relatório de Gestão do TRE/AL,
Biênio 2017-2019, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I deste edital.
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DE AMOSTRAS E DO PRAZO DE ENTREGA FINAL
2.1.
A Contratada deverá, às suas expensas, apresentar AMOSTRA do item para avaliação e
aprovação do servidor do TRE que fará a análise de sua conformidade com as especificações
técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo I) e análise de qualidade (acabamento,
dimensões, funcionalidade, etc.). A entrega da amostra será realizada até 12 (doze) dias corridos,
contados do recebimento da Mídia.
2.2.
O prazo de entrega final será de até 30 (trinta) dias corridos, a contar do comunicado
de aprovação da AMOSTRA pelo representante do TRE/AL. Na hipótese de substituição dos
materiais que forem entregues em qualidade inferior à aprovada por este Regional, a contratada
deverá atender às suas expensas, à solicitação requerida.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha
de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
3.1.1 O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído
pela Lei Complementar nº 123/2006.
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3.2. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3. No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus
aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
3.4.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de
acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1.

Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados no

site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).

4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima informado,
dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para acesso ao
sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, criados quando do
credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
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sistema ou a TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os
lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do
Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha privativas do
licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do serviço ofertado, em
campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando o campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, se diferente de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da
sessão pública;
b) descrição completa do item ofertado.
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas constantes no
edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição complementar
não contrarie as especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação.
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o licitante
obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de identificação da
empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o
licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos
do item 5.12.
5.5.
As declarações referidas no subitem 9.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo próprio
do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as
quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser
solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
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5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à perfeita
execução das prestações contratuais, tais como material, despesas indiretas, mão de obra, tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade
inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas ao objeto desta
licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão,
sempre, as descrições constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos deste
edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de
maio de 2005, e subsidiariamente com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
5.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos
para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser
remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a
documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor:
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da contacorrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para
contratação sugerido no ANEXO II.
5.13.
Também deverá ser encaminhado como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando
solicitado pelo Pregoeiro, declaração de que está plenamente ciente dos modelos e condições
expressos neste Edital e seus anexos, em conformidade com o Anexo III.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão estar
em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou que
apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas pelo
pregoeiro.
6.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
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7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
7.1.1.

Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total do item ofertado.

7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras
de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos
licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante encaminhamento,
pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após o que transcorrerá
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico,
findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de menor
preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo o valor
estimado pela Administração, ou seja, o preço de referência, no montante de R$ 7.291,50 (sete
mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), que representa uma média das várias
propostas coletadas no mercado, e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e tiver
atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
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8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante desatender
às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
8.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido preço melhor.
9 - DA HABILITAÇÃO
9.1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a apresentação/obtenção
da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação de regularidade perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, pertinente ao ramo de
atividade compatível com o objeto desta licitação, após a análise e julgamento das Propostas
de Preços, a ser obtido por meio de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto Fazenda
Estadual, por se tratar de contratação de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios das
entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis
para que o licitante os encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal
nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, no
momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5 do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
e
c.4) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas, a
contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando sua
idoneidade.
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9.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42
da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da
comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
9.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal será
contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
9.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os
prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3.
9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a1 do item 9.1, serão inabilitados,
não se admitindo complementação posterior.
9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa
licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
10.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça impugnatória
ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
10.1.1 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova
data para realização do certame.
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10. 2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à Seção
de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@treal.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do
TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
11 - DOS RECURSOS
11.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao pregoeiro,
exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas
razões, logo após a fase de habilitação.
11.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema eletrônico, da
intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do tempo informado.
11.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o
sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as
quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentar contra razões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas
pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
11.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não
sejam passíveis de aproveitamento.
11.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro
ao vencedor.
12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre
que não houver recurso.
12.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou,
quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
12.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º
da Lei 10.522, de 19/07/2002.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO
13.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

14 - DA CONTRATAÇÃO
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante a
emissão de Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos serviços, valor, prazo
de pagamento e de execução em conformidade com este edital.
14.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho e deverá confirmar o seu
recebimento.
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14.3.
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.
14.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no subitem 14.3 anterior
ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar a
contratação, observada a ordem de classificação e assim, sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1.
A entrega deverá ocorrer durante o horário de expediente deste Regional, na Sala do
Gabinete da Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, ou outro local definido pelo Órgão,
devendo haver agendamento prévio, com no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência,
através dos telefones: (82) 2122-7705, 7773, 7774 e 7777.
15.2.

Os prazos de entrega são os estabelecidos na Seção 2 deste edital.

15.3.

O recebimento e o aceite serão efetuados da seguinte forma:

a) O Recebimento Definitivo do material confeccionado somente será efetivado após a
conferência detalhada dos mesmos pelo TRE/AL;
b) Constatado fornecimento incompleto ou vício do material confeccionado, a Contratada será
convocada para, às suas expensas, substituir ou complementar o material confeccionado
no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da convocação pelo TRE/AL.
c) O fornecimento do serviço deverá se dar de forma integral. Não serão aceitos
fornecimentos incompletos ou parciais.
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar a nota
de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais
cominações legais.
16.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente
do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com as multas
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
16.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

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;
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b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em
razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de recusa
em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
e) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n°
8.666/93;
16.5.
Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme
o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do
início do cumprimento das obrigações contratuais;
16.6.
As sanções previstas
cumulativamente com as demais;

neste

Termo

de

Referência

poderão

ser

impostas

16.7.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as
justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe
o contraditório e a ampla defesa;
16.8. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s) será
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.
16.9.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
16.10.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos
reais e comprovados.
16.11.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que
impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
16.12.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
16.13.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº
8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
16.14.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado.
16.15.

O período de atraso será contado em dias corridos.
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16.16.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice utilizado
para atualização do valor será o IPCA.
16.16.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de
Alagoas.
16.17.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria,
em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
16.18.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
17 - DO PAGAMENTO
17.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente,
em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente atestada.
17.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento.
17.3.
Poderão ser descontados
eventualmente aplicadas.
17.4.

do

pagamento

os

valores

atinentes

a

penalidades

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

17.5.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente.
17.6.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove a opção conforme a legislação de regência.
17.7.
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)
365

I= (6/100)
365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados
na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2018, 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).
19 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

São obrigações do Contratante:

a) Promover, por intermédio do Gestor designado, 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, qualquer serviço
entregue
equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas exigidas neste ato
convocatório;
20- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

São obrigações da contratada:
a) Executar o objeto do contrato rigorosamente de 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, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação, todo e
qualquer material que apresentar defeito ou estiver fora das especificações constantes
deste Edital;
d) 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;
e) Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
contratação.
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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 prestação dos serviços, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o
acompanhamento do TRE-AL;
h) Entregar os materiais confeccionados acondicionados em embalagens individuais e
adequadas, preferencialmente, confeccionadas com material reciclado ou reciclável,
com o menor volume possível e de forma a garantir a máxima proteção durante o
transporte e o armazenamento;
i) Prestar os serviços pautando-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de
forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a
geração excessiva de resíduos;
j) Utilizar, para prestação dos serviços licitados, materiais que atendam à melhor relação
entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos,
associados ao produto.

21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão
parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.
21.2.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no todo ou
em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
21.3.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.4.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.5.
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.
21.6.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL.
21.7.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
21.8.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
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21.9.
edital.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado pelo

21.10.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro Farol, Maceió –
AL, CEP: 57051-090.
21.11.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem
de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
21.12.

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

21.13.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do Decreto nº
5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
21.14.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, no endereço especificado no item 21.10, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos
sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
21.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
21.16.
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, 10 de setembro de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefa da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Especificações técnicas para a contratação de Empresa Gráfica responsável pela impressão do
Relatório de Gestão do TRE/AL, Biênio 2017 – 2019.

I.

OBJETO:

Contratação de empresa para a execução do serviço de impressão de exemplares prontos do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no transcorrer do Biênio de
2017 – 2019.

II.

QUANTIDADE:

Impressão de 50 (cinquenta) exemplares.

III.

JUSTIFICATIVA:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas utiliza os impressos como instrumento de divulgação de
suas atividades, bem como de informações de interesse do seu público-alvo em todo o Estado
de Alagoas e País.

IV.

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:

IMPRESSO PRONTO – BROCHURA
Quantidade de Páginas: 164 páginas; Dimensão
Fechada: 21 cm x 30 cm;
Capa: Papel Couchê Brilho 230 g/m2, em policromia;
Miolo: Papel Couchê Brilho 170 g/m2, com páginas em preto e páginas em policromia;
Acabamento: brochura, costurada e colada no lombo.
Mídia: Será disponibilizado arquivo fornecido na terminação PDF.

V.

PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS:

A Contratada deverá, às suas expensas, apresentar AMOSTRA do item para avaliação e
aprovação do servidor do TRE que fará a análise de sua conformidade com as especificações
técnicas constantes neste Termo de Referência e análise de qualidade (acabamento,
dimensões, funcionalidade, etc.).
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A entrega da amostra será realizada até 12 (doze) dias corridos, contados do recebimento da
Mídia.

VI.

PRAZO DE ENTREGA FINAL:

Até 30 (trinta) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação da AMOSTRA pelo
representante do TRE/AL.

Na hipótese de substituição dos materiais que forem entregues em qualidade inferior à
aprovada por este Regional, a contratada deverá atender às suas expensas, à solicitação
requerida.

VII.

SUSTENTABILIDADE E RERSPONSABILIDADE AMBIENTAL:

Os materiais devem ser acondicionados em embalagem individual e adequada,
preferencialmente, confeccionada com material reciclado ou reciclável, com o menor volume
possível e de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Os serviços prestados pela Contratada deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos
bem como a geração excessiva de resíduos.
Os materiais empregados pela Contratada deverão atender à melhor relação entre custos e
benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao
produto.

VIII.

TRANSPORTE DO MATERIAL:

O transporte do material até o local de entrega é de inteira responsabilidade da Contratada.

IX.

RECEBIMENTO E ACEITE:

O Recebimento Definitivo dos materiais somente será efetivado após a conferência detalhada
dos mesmos pelo TRE/AL;

Constatado fornecimento incompleto ou vício do material, a Contratada será convocada para,
às suas expensas, substituir ou complementar o material no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da convocação pelo TRE/AL.

O fornecimento do material deverá se dar de forma integral. Não serão aceitos fornecimentos
incompletos ou parciais.
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X.

NOTA FISCAL:

A Contratada deverá apresentar ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Nota Fiscal/Fatura
da própria empresa, na forma impressa ou eletrônica, a qual será encaminhada para
pagamento após o recebimento e o aceite definitivo do material. A Nota Fiscal poderá ser
encaminhada por e-mail para o endereço eletrônico: sad@tre-al.jus.br.

XI.

AGENDAMENTO DA ENTREGA

A Contratada deverá agendar a entrega por meio dos telefones (82) 2122-7705
| 7773 | 7774 | 7777, com no mínimo 48h (quarenta e oito horas) de antecedência, com os
servidores lotados no Gabinete da Secretaria de Administração do TRE/AL.

XII.

LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:

A entrega deverá ocorrer em dias úteis, no horário de 13h às 19h, de segunda a quinta-feira
e de 7h30 às 13h30, às sextas-feiras, na Sala do Gabinete da Secretaria de Administração
do Edifício-Sede do TRE-AL, sito na Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP
57051-090. Fone: (82) 2122-7700, ou outro local definido pelo órgão.

XIII.

FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta-corrente
da Contratada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do ateste do recebimento
definitivo do material, pelo fiscal do Contrato, na Nota Fiscal/Fatura apresentada.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem
que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.

XIV.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

Elaborado pela Escola judiciária Eleitoral/AL, em 7 de junho de 2019.
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?
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EDITAL Nº 56 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2019

PROCESSO SEI Nº: 0003309-61.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: 30 de setembro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: 14h
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar
possa,
que
realizará
licitação
na
modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação de
empresa gráﬁca, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração desta Corte.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº
8.538, de 06/10/15 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de
1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicase ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e
suas alterações, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, 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 8.078/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa gráﬁca
para execução do serviço de impressão de 50 (cinquenta) exemplares prontos
do Relatório de Gestão do TRE/AL, Biênio 2017-2019, conforme especiﬁcações
e condições assentadas no ANEXO I deste edital.
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2 – DO PRAZO DE ENTREGA DE AMOSTRAS E DO PRAZO DE ENTREGA
FINAL
2.1.
A Contratada deverá, às suas expensas, apresentar AMOSTRA do
item para avaliação e aprovação do servidor do TRE que fará a análise de sua
conformidade com as especiﬁcações técnicas constantes no Termo de
Referência (Anexo I) e análise de qualidade (acabamento, dimensões,
funcionalidade, etc.). A entrega da amostra será realizada até 12 (doze) dias
corridos, contados do recebimento da Mídia.
2.2.
O prazo de entrega ﬁnal será de até 30 (trinta) dias corridos, a
contar do comunicado de aprovação da AMOSTRA pelo representante do
TRE/AL. Na hipótese de substituição dos materiais que forem entregues em
qualidade inferior à aprovada por este Regional, a contratada deverá atender
às suas expensas, à solicitação requerida.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Uniﬁcado
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial,
que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
3.1.1 O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
3.2. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação
e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3 .3 . No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no
referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
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concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas
ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
3.4.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por aﬁnidade até o terceiro grau, inclusive,
dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
cheﬁa e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com
o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art.
3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
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da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como ﬁrmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º,
do Decreto 5.450/05).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a
partir da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br
e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico.
5.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços,
utilizando o campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, se diferente de 60 (sessenta) dias, a contar da data da
abertura da sessão pública;
b) descrição completa do item ofertado.
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especiﬁcações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a descrição complementar não contrarie as especiﬁcações constantes no
edital, sob pena de desclassificação.
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especiﬁcações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
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efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
5.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer
tipo de identiﬁcação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo,
ou qualquer outro dado capaz de identiﬁcar o licitante. Esta
identiﬁcação somente constará na proposta ajustada encaminhada
nos termos do item 5.12.
5.5.
As declarações referidas no subitem 9.1. “c”, deverão ser enviadas,
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat , pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as
despesas necessárias à perfeita execução das prestações contratuais,
tais como material, despesas indiretas, mão de obra, tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As
propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo
permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências veriﬁcadas entre as descrições
relativas ao objeto desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes
no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as
descrições constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente com a
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
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5.12.
A proposta ajustada ao lance ﬁnal da licitante vencedora e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF,
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento,
podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para
contratação sugerido no ANEXO II.
5.13.
Também deverá ser encaminhado como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro, declaração de que está
plenamente ciente dos modelos e condições expressos neste Edital e seus
anexos, em conformidade com o Anexo III.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
6 .1 .
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
6 .2 .
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1. A desclassiﬁcação de proposta será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classiﬁcadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1.
Após a classiﬁcação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1.
Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total do
item ofertado.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.

O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
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ofertado e registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, ﬁndo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7 .8 .
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério de menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor estimado pela Administração, ou seja, o preço de referência, no
montante de R$ 7.291,50 (sete mil, duzentos e noventa e um reais e
cinquenta centavos), que representa uma média das várias propostas
coletadas no mercado, e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.

Edital 56 (0592628)

SEI 0003309-61.2019.6.02.8000 / pg. 328

8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subseqüente, veriﬁcando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classiﬁcação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
8.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 - DA HABILITAÇÃO
9.1.
A habilitação do licitante vencedor será veriﬁcada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a ) Quanto à Qualiﬁcação Jurídica e Fiscal: Situação de regularidade
perante o Sistema de Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF Habilitação Parcial, pertinente ao ramo de atividade compatível com o objeto
desta licitação, após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser
obtido por meio de extrato “on line ” do site do Comprasnet, exceto Fazenda
Estadual, por se tratar de contratação de serviços.
a 1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante os encaminhe, via
protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo especíﬁco do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5 do edital:
c . 1 ) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
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c .3 ) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte; e
c.4) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
9.2.
No momento em que forem veriﬁcados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá veriﬁcar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat ”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
9.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat ” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
9.4.
A comprovação da regularidade ﬁscal das licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
ﬁscal quando da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo
de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
9.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para
regularização ﬁscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização ﬁscal de que tratam os subitens
9.4.1. e 9.4.3.
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9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado
o disposto na alínea a1 do item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo
complementação posterior.
9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para ﬁns de habilitação, a veriﬁcação pelo TRE/AL nos sítios oﬁciais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
10.1.
Até dois dias úteis antes da data ﬁxada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@treal.jus.br.
10.1.1 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será deﬁnida e
publicada nova data para realização do certame.
10. 2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à
data ﬁxada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site
do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
11 - DOS RECURSOS
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11.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestála ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
11.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
11.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso,
o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para
o registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser
impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentar contra razões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico,
e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade
competente.
1 1 .4 .
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
11.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
12.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
12.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO
13.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

14 - DA CONTRATAÇÃO
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14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante a emissão de Nota de Empenho na qual constarão
todas as especiﬁcações dos serviços, valor, prazo de pagamento e de execução
em conformidade com este edital.
14.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho e deverá
confirmar o seu recebimento.
14.3.
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.
14.4.
Se a licitante vencedora não ﬁzer a comprovação referida no
s u b item 1 4 .3 anterior ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será
convocada outra licitante para celebrar a contratação, observada a ordem de
classiﬁcação e assim, sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis.
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1.
A entrega deverá ocorrer durante o horário de expediente deste
Regional, na Sala do Gabinete da Secretaria de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 Farol, CEP 57051-090, ou outro local deﬁnido pelo Órgão, devendo haver
agendamento prévio, com no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência, através dos telefones: (82) 2122-7705, 7773, 7774 e 7777.
15.2.
edital.
15.3.

Os prazos de entrega são os estabelecidos na Seção 2 deste

O recebimento e o aceite serão efetuados da seguinte forma:

1.

O Recebimento Deﬁnitivo do material confeccionado
somente será
efetivado após a conferência detalhada dos mesmos pelo TRE/AL;

2.

Constatado fornecimento incompleto ou vício do material confeccionado, a
Contratada será convocada para, às suas expensas, substituir ou
complementar o material confeccionado no prazo máximo de 10 (dez)
dias, a contar da convocação pelo TRE/AL.

3.

O fornecimento do serviço deverá se dar de forma integral. Não serão
aceitos fornecimentos incompletos ou parciais.

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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16.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negarse em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
ﬁscal, ﬁcará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
16.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ﬁcará
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem
aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do
caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos
danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontandoas dos pagamentos a serem efetuados.
16.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
e) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para
licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso
IV, da Lei Nacional n° 8.666/93;
16.5.
Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso
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superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações
contratuais;
16.6.
As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser
impostas cumulativamente com as demais;
16.7.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justiﬁcativas apresentadas em até 48 (quarenta e
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa;
16.8. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em
atraso.
16.9.
O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
16.10.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
16.11.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar
justiﬁcativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação,
nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
16.12.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
16.13.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para
o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de
juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
16.14.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
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16.15.

O período de atraso será contado em dias corridos.

16.16.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e
não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o
IPCA.
16.16.1.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
16.17.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis n os 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.
16.18.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
17 - DO PAGAMENTO
17.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento deﬁnitivo da
nota fiscal, devidamente atestada.
17.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também
em um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento.
17.3.
Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.
17.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

17.5.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos ﬁscais em conformidade com a
legislação tributária vigente.
17.6.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota ﬁscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.
17.7.
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
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concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)
365

I = 0,0001644

I= (6/100)
365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2018, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo
E le it o r a l; PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).
19 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
19.1.

São obrigações do Contratante:

1.

Promover, por intermédio do Gestor designado, 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;

2.

Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo
estabelecidos;
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3.

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

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;

5.

Rejeitar, por intermédio do Gestor designado, qualquer serviço entregue
equivocadamente ou em desacordo com as especiﬁcações mínimas
exigidas neste ato convocatório;

20- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.

São obrigações da contratada:

1.

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

2.

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado
sem prévia e expressa anuência do Contratante;

3.

Substituir, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da
notiﬁcação, todo e qualquer material que apresentar defeito ou estiver
fora das especificações constantes deste Edital;

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;

5.

Assumir as responsabilidades
resultantes da contratação.

6.

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

7.

Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao
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e

comerciais

TRE-AL, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na prestação
dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo
que não haja fiscalização ou o acompanhamento do TRE-AL;

8.

Entregar os materiais confeccionados acondicionados em embalagens
individuais e adequadas, preferencialmente, confeccionadas com material
reciclado ou reciclável, com o menor volume possível e de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

9.

Prestar os serviços pautando-se sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e
materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos;

10.

Utilizar, para prestação dos serviços licitados, materiais que atendam à
melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos
ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.
O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante
vencedor, farão parte integrante do Contrato, independentemente de
transcrição.
21.2.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
21.3.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
21.4.
As proponentes serão responsáveis pela ﬁdelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
21.5.
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.
21.6.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
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21.7.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia para
fins de habilitação e classificação.
21.8.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
21.9.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado pelo edital.
21.10.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e
Contratos, 6º andar – Bairro Farol, Maceió – AL, CEP: 57051-090.
21.11. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília,
Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
21.12. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
21.13. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e
da Lei 8.666/93.
21.14. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especiﬁcado no item 21.10, no
caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
21.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
21.16. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
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Maceió - AL, 10 de setembro de 2019.

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

Em 10 de setembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 12/09/2019, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0592628 e o código CRC FA7B7D68.
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SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Di...
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvis...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
10/09/2019 17:42:01
Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação
Pedido de Cotação
Eventos
Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 12/09/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta
Sub-rogação
mesma data.
Apoio
SairResumo do Aviso de Licitação
Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação

Nº da Licitação

Pregão

00051/2019

Nº do Processo

Tipo de Licitação

0003309-61.2019

Menor Preço

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Equalização de ICMS

Internacional

Quantidade de Itens
1
Objeto
Contratação de empresa gráfica para execução do serviço de impressão de 50 (cinquenta) exemplares prontos do
Relatório de Gestão do TRE/AL, Biênio 2017-2019, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I do
edital.

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

12/09/2019

Data da Disponibilidade do Edital

Data/Hora da Abertura da
Licitação

A partir de 12/09/2019

Em 30/09/2019

às 08:00

às 14:00

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Empenho

00001

2019

NE

000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação
Aviso de Licitação

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0592636)
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SIASGnet-DC - Pesquisar Licitação
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao...

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

2019

Pregão
Concorrência
Tomada de Preços
Convite
Concurso

UASG
Origem
70011

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

* Ano da Licitação
/

Modalidade de Licitação

Pesquisar

UASG de Atuação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação
00051

10/09/2019 17:42:30

Pesquisar Licitação

Situação da Licitação
Revogada
Anulada
Suspensa

Característica da Licitação
Tradicional
Registro de Preço (SRP)

Limpar
Modalidade de
Licitação

Pregão Eletrônico

Nº da
Licitação
00051/2019

Característica
Tradicional

Objeto
Contratação de empresa gráfica para execução do
serviço de impressão de 50 (cinquenta) exemplares
pr...

Situação Atual
da Licitação

Ação

Licitação A
Publicar

Visualizar

Um registro encontrado.

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.
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SIASGnet-DC - Visualizar Licitação
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitaca...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão

10/09/2019 17:42:50

Visualizar Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00051/2019

Nº do Processo

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Tipo de Licitação

0003309-61.2019

Menor Preço

Quantidade Informada de Itens

Itens Incluídos

1

Equalização de ICMS

Internacional

Itens Cancelados

1

0

Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas
Obras ou Serviços de Engenharia
Objeto
Contratação de empresa gráfica para execução do serviço de impressão de 50 (cinquenta) exemplares prontos do
Relatório de Gestão do TRE/AL, Biênio 2017-2019, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I do
edital.
Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso

Origem do Recurso

Outras Origens

Nacional
Valor da Contrapartida (R$)

Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra
CPF do Responsável
031.432.604-91

Nome

Função

ORLANDO ROCHA FILHO

Presidente do Tre/al - Ordenador de Despesas

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

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

12/09/2019
CPF do Responsável

Nome

Função

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

012.995.344-06

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG

Gestão
70011

Empenho
00001

2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital

Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 12/09/2019

Das 08:00 às 17:00 e das

às

Endereço
Logradouro

Bairro

Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Farol

Município/UF

DDD

Telefone

Ramal

27855 - Maceió/AL

82

21227764

7765

Fax

Entrega da Proposta
A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br
Abertura da Licitação
Em 30/09/2019

às 14:00

no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Informações Adicionais do Aviso de Licitação
Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação
10/09/2019

CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação

às 17:41

954.470.834-00

Histórico de Matérias

Id Transação

Id
Matéria

0700110500051201900001 12011372

Data/Hora do
Envio para
Publicação

CPF do
Responsável pelo
Envio para
Publicação

Data da
Publicação

Estado
Matéria no
Publicador

Data/Hora
Alteração
Estado no
Publicador

Envio
Direto p/
Imprensa

Ações

10/09/2019
17:41

95447083400

12/09/2019

Em
Editoração

10/09/2019
17:41

Sim

Visualizar

Edital / Relação de Itens

Grupos

Itens

Nova Pesquisa de Licitações
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Seção 3

ISSN 1677-7069

Nº 177, quinta-feira, 12 de setembro de 2019

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 40/2019

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019

Processo nº TRF2-EOF-2019/151. Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção
individual para uso dos servidores e estagiários que atuam na área de manutenção predial
e obras, através do Sistema de Registro de Preços. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR
o objeto do pregão em epígrafe da seguinte forma: a)Itens 3, 4, 5 e 6 à empresa UNIMANG DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS LTDA; b) Item 9 à empresa SAFE - SUPPLY & IT
SUPRIMENTOS LTDA.; c) Item 8 à empresa MARIA HELENA DE AVEIRO; d) Item 2 à empresa
LUBRAS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI; e) Item 1à empresa BH EPI E UNIFORMES
EIRELI; f) Item 7 à empresa AMAZONAS EPI LTDA.

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 33/2019
- contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de alimentação
(tipo lanche/coffee break), neste compreendidos gêneros alimentícios prontos, de
fabricação própria ou industrializados, in natura, destinados à realização de eventos, cursos
e outras ações formativas realizados pela Escola de Magistratura Federal da 5ª Região - foi
adjudicado e homologado à empresa ANDREA B. GUERRA DE LUCENA RECEPÇÕES EIRELI
(CNPJ nº 07.827.248/0001-70), com o preço global de R$ 91.400,00 (noventa e um mil e
quatrocentos reais).

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro
(SIDEC - 11/09/2019)

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro
(SIDEC - 11/09/2019) 090031-00001-2019NE000089

SECRETARIA-GERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 35/2019
- contratação de empresa especializada na prestação de serviços de infraestrutura de rede
de comunicação de dados através de um ANEL óptico de fibra óptica exclusiva composto
por 08 (oito) links/pares de fibra, sendo quatro pares em rotas distintas, para atender as
necessidades de interligação das unidades do TRF5 e JFPE - foi adjudicado e homologado
à empresa WORLDNET TELECOM COMÉRCIIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
(CNPJ nº 05.773.360/0001-40), com o preço global de R$ 99.996,00 (noventa e nove mil e
novecentos e noventa e seis reais).

Nota de empenho: 2019NE000822, emitida em 04/09/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: RAMAX SERVIÇOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS. Objeto: aquisição de
IMPRESSORA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 449052. Valor total do empenho: R$ 4.417,00
(quatro mil quatrocentos e dezessete reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00162.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019

(SIDEC - 11/09/2019) 090031-00001-2019NE000089

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Processo SEI nº 0038866-84.2018.4.03.8000
Prestação de serviços técnicos especializados em TI para Sistemas Operacionais
Microsoft, abrangendo implementação, manutenção, suporte e administração desse
ambiente. Obtenção do edital: a partir de 13/09/2019, às 14h00, no endereço eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1072/3/5, das 11h00 às
19h00. Recebimento das propostas: até 30/09/2019, às 11h30, no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 30/09/2019, às 11h30.

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato n° 36/2019. Contratante: TRF5ªR. Contratada: SPELL COMÉRCIO E
SERVIÇO DE AR CONDICIONADO LTDA-EPP. CNPJ n° 09.643.921/0001-47. Objeto: Serviços
de reparação dos chillers integrantes do sistema central de refrigeração do Edifício Sede e
prédio Anexo III do TRF5ªR. Fundamento Legal: Pregão n° 29/2019; PAV n° 001041585.2018.4.05.7000-TRF5ªR; Lei n° 10.520/2002; Dec. n° 3.555/2000; Dec. n° 3.693/2000 e
Dec. n° 3.784/2001; Dec. n° 5.450/2005; LC n° 123/2006; Dec. n° 8.538/2015; IN n°
05/2017-SEGE/MPDG; Res. n° 114/2010-CNJ; IN n° 01/2010-SLTI/MPOG e Lei n°
8.666/1993. Valor: R$ 289.000,00(duzentos e oitenta e nove mil reais). Recursos
Orçamentários: PT n° 085333, Ed n° 339030, NE n° 816/2019, datada de 30/08/2019, na
modalidade global, no valor de R$ 289.000,00. Vigência: 150(cento e cinquenta) dias, a
contar da data de assinatura do Instrumento Contratual. Assinatura: 10/09/2019. Assinam:
Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªR. e Peterson Fuser Deangelo, representante
da Contratada.

São Paulo, 11 de setembro de 2019.
LUIZ FERNANDO FERNANDES VIEIRA
Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2019 - UASG 90030

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Nº Processo: 0006038-71.2019. Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de
gêneros alimentícios não perecíveis.. Total de Itens Licitados: 23. Edital: 12/09/2019 das
11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas Porto Alegre/RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00040-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 12/09/2019 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 26/09/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Informações Gerais: Edital também disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail:
dlc@trf4.jus.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2019 - UASG 70011
Nº Processo: 0003309-61.2019. Objeto: Contratação de empresa gráfica para execução do serviço
de impressão de 50 (cinquenta) exemplares prontos do Relatório de Gestão do TRE/AL, Biênio
2017-2019, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I do edital.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 12/09/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº
377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00051-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 12/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 30/09/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral
(SIASGnet - 10/09/2019) 90030-00001-2019NE500106
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2019 - UASG 90030

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

Nº Processo: 0004793-25.2019. Objeto: Prestação de seguro anual para os imóveis e
instalações que constituem os prédio-sede do TRF4 e o Data Center e o prédio anexo do
TRF4, bem como para os móveis, utensílios, mercadorias, máquinas, equipamentos e
sistema de vigilância, integrantes do patrimônio do TRF4, alocados nos referidos prédios,
ambos próprios da União e localizados em Porto Alegre/RS.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 12/09/2019 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha,
300,
Praia
de
Belas
Porto
Alegre/RS
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00041-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 12/09/2019 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
26/09/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br .

(SIASGnet - 10/09/2019) 70011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2019 - UASG 70011
Nº Processo: 0004980-22.2019. Objeto: Registro de Preços de material de consumo expediente/acondicionamento e embalagem. Total de Itens Licitados: 9. Edital: 12/09/2019
das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00052-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 12/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
01/10/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

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

(SIASGnet - 11/09/2019) 90030-00001-2019NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

(SIASGnet - 11/09/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2019 - UASG 90031

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2019

Nº Processo: 2156-67.2019.4.05. Objeto: Contratação de empresa especializada em
serviços de manutenção preventiva e corretiva nos Sistemas de Iluminação, Sinalização
de Emergência, Detecção, Alarme e Combate a Incêndio, com fornecimento de peças
e de equipamentos, sob demanda, inclusive mão de obra, para o Tribunal Regional
Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 12/09/2019 das 08h00 às
12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcao
Bairro
do
Recife,
Bairro
do
Recife
Recife/PE
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90031-5-00020-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 12/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 24/09/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame
licitatório.Em caso de divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas
no Sistema SIASG do portal Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital,
prevalecerão estas..

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARTES: UNIÃO, ATRAVÉS do TRE-AP e L. A. Viagens e
Turismo Ltda. Objeto: agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva,
emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas. Valor do
contrato: R$ 357.396,74 (trezentos e cinquenta e sete mil e trezentos e noventa e seis
reais e setenta e quatro centavos). VIGÊNCIA: A vigência será de 12 (doze) meses a partir
de 23/09/2019. DATA DE ASSINATURA: em 11/09/2019. Signatários: Elinete Nuns Freitas,
representante do TRE/AP, e Raimundo Nonato Teixeira Pinheiro, representante da
contratada.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2016, para execução indireta de prestação
de serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa FACHINELI COMUNICAÇÃO
LTDA ME. CNPJ nº 08.804.362/0001-47. Objeto: Altera as Cláusulas Segunda e Sétima
do instrumento principal, para inclusão do adicional de transporte e aumento do
quantitativo de diárias. Com as alterações, o valor do contrato para 60 (sessenta)
meses, passa a ser de R$ 578.859,14 (quinhentos e setenta e oito mil e oitocentos e
cinquenta e nove reais e quatorze centavos). DATA DE ASSINATURA: em 10/09/2019.
Signatários: Elinete Nunes Freitas, representante do TRE/AP, e ALEX ALAIN MATOS
FACHINELI, representante da contratada.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro
(SIASGnet - 11/09/2019) 90031-00001-2019NE000089
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019091200123
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU (0593638)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2019.

À CPREG, após publicação do Aviso de Licitação no
DOU e no Portal da Transparência.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 12/09/2019, às 13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0593639 e o código CRC E2930AF1.
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jaa~a~¯~ä~aa~§a~aa
¥¨³«
¤««~~¤~É±~«¨¥¨~Ê~¯~É~§Ë
É~©~É~É±~Êa§~¯~a~a¼©~a°§~a
ÌÍÎaa~a¼©~aiiaWÌWÏ«
a
!"#$%&'(")*+#$,-$./0(1-$%&'(#"-&$,'$2&-3#-04526 12127 1212 1444455484556 494:445568;6 16<166 
=>? 7@7<=@78A2 12 2121 27B12>AC88DDD44E64
Portaria PREGOEIROS 12 09 2019 (0594800)

SEI 0003309-61.2019.6.02.8000 / pg. 350

Proposta EMPRESA AWK EDITORA GRÁFICA LTDA (0601418)

SEI 0003309-61.2019.6.02.8000 / pg. 351

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2019.

Senhor Secretário,
Solicito-lhe analisar as características do item
ofertado, conforme proposta retro, quanto a sua adequação ao
requisitos editalícios.
Assinala-se que a sessão foi suspensa por um prazo
de 01 (uma) hora.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 30/09/2019, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0601433 e o código CRC 138860AB.
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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 setembro de 2019.

Ao Senhor Pregoeiro, informando que a proposta
apresentada no evento nº 0601418 está em conformidade com
as especificações previstas no edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/09/2019, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0601577 e o código CRC 961B7AA5.
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idgabadgadeaTba}^TMyzTPOZYSQMT[QM{ZUMTWYOMTaT^T]^deag^TgfTb`^b^cefTd^T|^i\Td^Te^g^T^jTa_Tbf`ea\TgìaefT^j
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 5875 - TRE-AL/PRE/PREG

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL

LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TREAL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de veriﬁcação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA

SIM

NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
X
juntada da Portaria de sua nomeação?

0594798 e 0594800

II- Lances
2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
X
previsto no edital?
3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X

5 – Foram negociadas condições
daquelas previstas no edital?

X

JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

X

NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

diferentes

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?
III - Proposta
7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
X
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?
8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos

Informação 5875 (0601650)
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OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?
9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital?

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTO 0601577.

X

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação
complementar
à
proposta
(manuais,certiﬁcados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

EDITAL NÃO EXIGE

11 – Após a veriﬁcação de conformidade acima, a
classiﬁcação
das
propostas
apresentou- X
se adequada?
IV- JULGAMENTO
CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
X
preços praticados no mercado?
V- Habilitação
15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X

15.1 - FGTS

X

15.2 - INSS

X

15.3 - RECEITA FEDERAL

X

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS

X

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG
0601593
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15.

X

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas?

X

0601595

17 – Consta consulta ao Cadin?

X

0601647

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo;

X

0601641

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor;

X

CONFORME ITEM 18.1

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?

Informação 5875 (0601650)
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18.3- Declaração de elaboração de independente de
X
proposta;

CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte;

CONFORME ITEM 18.1

X

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

X

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)

0601599

0601596

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especiﬁcar no campo
observações)

x

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital

VI - ATA
20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
X
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?
21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio?

X

NÃO OCORREU RECURSO

0601645

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?

NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?

NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?

NÃO OCORREU RECURSO

Informação 5875 (0601650)
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VIII – Procedimentos Finais
29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
X
licitante vencedor?

0601648

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

Proposta: 0601418
x

Resultado Fornecedor: 0601646

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 30/09/2019, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0601650 e o código CRC 7875849F.

0003309-61.2019.6.02.8000

0601650v4
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2019.

Senhor Pregoeiro,
Em
face
da
superveniente
expiração
da
regularidade ﬁscal (0601593) da empresa vencedora do
pregão eletrônico nº 51/2019, remetem-se os presentes autos,
para juntada de certidão atualizada quanto aos tributos
federais.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 01/10/2019, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0602136 e o código CRC 5C606E7A.

0003309-61.2019.6.02.8000

Despacho AJ-DG 0602136

0602136v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0003309-61.2019.6.02.8000
: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
: FASE EXTERNA. PREGÃO N. 51/2019. HOMOLOGAÇÃO.

Parecer nº 2087 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,

Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 51/2019, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa
gráfica (0592623).
Quanto às listas de veriﬁcação, exigidas por força
da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000,
que
regulamentou
sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o
ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no evento (0601650). No evento 0604514, foi atualizada a
certidão de regularidade perante a Receita Federal.
A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

Sim
Não Evento
N/A

Item Questionário

1

Os comprovantes das publicações do edital
resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e
Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM

0593638
0592636

O aviso contendo o resumo do edital foi
publicado
nos
meios
previstos
pela
legislação?

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)
2

de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU,
internet
e
jornal
de
grande SIM
circulação local)

Idem

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese
de pregão para SRP (DOU, internet e
jornal de grande circulação regional
ou nacional)
Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

3

Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre
a divulgação da licitação (publicação do
SIM
aviso do edital) e a realização do certame?

Idem

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
A ata de realização do pregão eletrônico
consta do processo e contém registro dos
licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na

Parecer 2087 (0604593)
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4

ordem de classiﬁcação, da aceitabilidade da
proposta de preço, da habilitação e dos SIM
recursos porventura interpostos, respectivas
análises e decisões?

0601645

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas
“a” até “f”.
5

6

O ato de adjudicação e a publicação no DOU
constam do processo?
SIM
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
O comprovante da publicação do resultado
da licitação consta do processo?

Fase
posterior

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

7

0601648

Os documentos necessários à habilitação
(originais ou cópias autenticadas por
cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da
SIM
imprensa oficial) constam do processo?

0601650

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º
8.666/93, art. 38, XII combinado com o art.
32.
8

Os documentos apresentados pela licitante
SIM
estavam válidos na data da sessão?

9

A proposta da licitante declarada vencedora
foi assinada por pessoa com poderes para SIM
representar a empresa?

10

Foi constatada a inexistência de registros
indicativos de que a futura contratada esteja
apenada com impedimento ou suspensão de
SIM
licitar com a União e foi veriﬁcada a
inexistência de registros de inidoneidade
(TCU, CGU e CEIS)?

Idem

0601418
0601596
0601598
0601599
0601593

Dessa forma, esta AJ-DG conclui pela legalidade do
presente procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto nº 5.450/2005, e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº 51/2019
e subsequente contratação da empresa AWK EDITORA
GRÁFICA LTDA, CNPJ 33.169.218/0001-23, para execução do
serviço de impressão de 50 (cinquenta) exemplares prontos do
Relatório de Gestão do TRE/AL, Biênio 2017-2019, pelo valor
global de R$ 5.650,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta reais)
conforme proposta comercial (0601418).
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 07/10/2019, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 07/10/2019, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0604593 e o código CRC 65FF36B1.

0003309-61.2019.6.02.8000
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CONCLUSÃO

Maceió, 07 de outubro de 2019.
Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento objetivando à a contratação de
empresa gráﬁca para execução do serviço de impressão de 50
(cinquenta) exemplares prontos do Relatório de Gestão do TRE/AL,
Biênio 2017-2019, conforme especiﬁcações descritas no Edital do
Pregão Eletrônico nº 51/2019.
Constatada
a
regularidade
de
todos
os
atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório, e,
considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 2087 (0604593), submeto o
presente procedimento à superior consideração de Vossa Excelência,
para os ﬁns de homologação do presente pregão eletrônico, nos
termos disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, c/c o
art. 27 do Decreto nº 5.450/2005.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
07/10/2019, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0604696 e o código CRC 0881B489.

0003309-61.2019.6.02.8000

Conclusão GDG 0604696

0604696v1
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0003309-61.2019.6.02.8000
: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
: Homologação do Pregão

Decisão nº 2993 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Após
a
Conclusão do Diretor-Geral
(0604696),
procedimento licitatório objetivando à a contratação de empresa
gráﬁca para execução do serviço de impressão de 50 (cinquenta)
exemplares prontos do Relatório de Gestão do TRE/AL, Biênio 20172019, conforme especiﬁcações descritas no Edital do Pregão
Eletrônico nº 51/2019, que teve como Empresa vencedora AWK
EDITORA GRÁFICA LTDA, CNPJ 33.169.2018/0001-23 (valor R$
5.650,00), constatada a regularidade de todos os atos procedimentais
realizados no presente certame licitatório, e o pronunciamento da
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 2087
(0604593).
HOMOLOGO, o resultado do certame licitatório, do
presente pregão eletrônico, nos termos disposto no art. 4º, inciso
XXII, da Lei nº 10.520/2002, c/c o art. 27 do Decreto nº 5.450/2005.
Á Secretaria de Administração, para as providências que
se fizerem necessárias à consecução deste procedimento.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 09/10/2019, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606283 e o código CRC 3CC45C01.
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COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00051/2019
Às 20:46 horas do dia 09 de outubro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003309-61.2019,
Pregão nº 00051/2019.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: Prestação de Serviços de Impressão - Grande Formato (A0) -Envolvendo Equipamento / Suprimento
Descrição Complementar: Impressão de 50 (cinquenta) exemplares prontos do Relatório de Gestão do TRE/AL, Biênio
2017-2019, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I do edital.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 7.291,5000
Situação: Homologado
Adjudicado para: AWK EDITORA GRAFICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 5.650,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

30/09/2019
17:37:17

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AWK EDITORA GRAFICA
LTDA, CNPJ/CPF: 33.169.218/0001-23, Melhor lance: R$ 5.650,0000

Homologado

09/10/2019 JOSE RICARDO
20:46:29 ARAUJO E SILVA

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=808445&tipo=t

Termo Homologação - PE 51/2019 (0606672)
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DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2019.

À SLC, para publicar o resultado do certame e
posterior remessa do feito à COFIN, para emissão da
competente nota de empenho.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/10/2019, às 20:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606673 e o código CRC 8056F3B2.
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https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5542690

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:
Data de envio: 10/10/2019 16:56:15
Origem: Setor de Licitações e Contratos
Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
Ofício: 5542690
Data prevista de publicação: 11/10/2019
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho
As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias
Sequencial
12096140

Arquivo(s)
Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 51-2019 AWK EDITORA GRÁFICA LTDA.rtf

MD5
f521d16dfc8bde50
9a7d7762b08eb6c9

Total da matéria
TOTAL DO OFICIO

Comprovante de envio de publicação da Homologação no DOU (0607178)

Tamanho
(cm)

Valor

4,00

R$
132,16

4,00

R$
132,16

4,00

R$
132,16
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AUDITORIA DA 7ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
SECRETARIA
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Nº 198, sexta-feira, 11 de outubro de 2019
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 99/2019

Processo nº TRF2-EOF-2019/00276. Objeto: Aquisição de microcomputadores de alto
desempenho e monitores de 24 polegadas de alta resolução, através do Sistema de Registro
de Preços, atuando o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) como Gerenciador e as
Seções Judiciárias do Rio de Janeiro (SJRJ) e do Espirito Santo (SJES), como Participantes. O
Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe da seguinte maneira:
a) Item 1 à empresa POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 81.243.735/0019-77; b) Item 2 à
empresa POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 81.243.735/0001-48.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 000463/19-07.01 OBJETO: Participação do servidor Bruno Campos de Aguiar
Barbosa, no 13º Pregão Week/2019 - Semana Nacional de Estudos Avançados Sobre
Pregão, no período de 14 a 18/OUT/2019, que será realizado na Cidade de Foz do
Iguaçu/PR. CONTRATANTE: Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar. CONTRATADA:
Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda.,
CNPJ nº 10.498.974/0001-09. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, parágrafo 1º,
combinado com o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei nº 8.666/93. JUSTIFICATIVA: Notória
especialização da empresa. VALOR R$ 3.985,00 (três mil e novecentos e oitenta e cinco
reais). DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: 01/OUT/2019. ASSINA: Dr. Rodolfo Rosa Telles
Menezes, Juiz Federal da Justiça Militar. RATIFICAÇÃO: 08/OUT/2019. ASSINA: Alt Esq
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro
(SIDEC - 10/10/2019)

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

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

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Extrato de Apostila ao Termo de Credenciamento - Fundamento Legal: Lei
8.666/1993, art. 25, caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe
09/2014, aprovada pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e
homologada pelo Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo Administrativo
6.839/2006. Processo Administrativo PAe 0004326-69.2015.4.01.8000. Programa de Trabalho
02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Apostila ao Termo de Credenciamento
23/2011 da empresa Clinica do Sono e Hospital Otorrino Odonto-Médico Otoface de Brasília
DF Ltda. Objeto: Alterar a Cláusula Quarta - Das Obrigações do Credenciado. Com vigência a
partir de 10/10/2019. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral
e pela empresa Flavio Henrique Barbosa, Administrador.

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 15/2019. Órgão Gerenciador: TRF5ªR. Órgãos
Participantes: JF de 1ªInstância em PE e JF de 1ªInstância no CE. Fornecedor:
TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ:
28.800.572/0001-74. Objeto: Aquisição de licenças do Software ABBYY FineReader Standard.
Fundamento Legal: Lei n°10.520/2002, Dec. n°3.555/2000, Dec. n°5.450/2005, LC
n°123/2006, Dec. n°8.538/2005, Dec. n°7.892/2013, Dec. n°7.174/2010, IN n°04/2014SLTI/MPOG, Res. n°00279/2013-CJF e Lei n° 8.666/1993; Pregão n°03/2019-TRF5ªR; PAV
n°0006456-72.2019.4.05.7000-TRF5ªR. Preço global registrado R$ 104.171,40(cento e quatro
mil, cento e setenta e um reais e quarenta centavos). Vigência: 12(doze)meses, contados da
data da assinatura. Assinatura:10/10/2019. Assinam: Sorária Maria Rodrigues Sotero Caio,
Diretora Geral-TRF5ªR, em exercício e Zaimison Antunes Rodrigues Cartaxo, representante
da TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

OBJETO: aquisição de materiais diversos para uso comum, incluindo copos descartáveis,
insumos para embalagens, pilhas e cadeados. ATA/FORNECEDOR/VALOR UNITARIO. ATA N.
0019/2019 - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAVALHEIROS LTDA - item
18/R$86,64. ATA N. 0020/2019 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME - item 16/R$1,53. ATA
N. 0021/2019 - J2 COMÉRCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA EIRELI - item
26/R$15,00. ATA N. 0022/2019 - LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - ME - item 10/R$32,31,
item 24/R$17,01. ATA N. 0023/2019 - N.S.S. COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELLI - ME - item
17/R$3,70; item 19/R$2,45; item 20/R$2,39. ATA N. 0024/2019 - OLITHIER COMÉRCIO DE
MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELLI - ME- item 11/R$10,99. ATA N. 0025/2019 - PLASLOPES
COMÉRCIO LTDA- item 23/R$10,00. ATA N. 0026/2019 - POTENCIAL EMBALAGENS
PROMOCIONAIS LTDA- item 03/R$7,19. ATA N. 0027/2019 - PRISMA PAPELARIA EIRELI - item
01/R$1,42; item 08/R$3,43. ATA N. 0028/2019 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA item 13/R$0,59. ATA N. 0029/2019 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - item 04/R$1,00;
item 05/R$2,20; item 06/R$2,18; item 12/R$5,56; item 21/R$1,25; item 22/R$46,58; item
25/R$29,07; ATA N. 0030/2019 - SEI COMERCIO SERVIÇO EIRELI - ME ITEM 02/R$2,37. ATA N.
0031/2019 - UEDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - item 14/R$1,96; item
15/R$50,00. ATA N. 0032/2019 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME - item
07/R$235,00. Integra da ARP: Comprasnet e www.trf1.jus.br.

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato n°37/2018. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. CNPJ:25.165.749/000110. Objeto: Realizar acréscimo ao Contrato n°37/2018. Fundamento Legal: PAV n°000814843.2018.4.05. 7000-TRF5ªR; Art.65,I,"b" e § 1° da Lei n°8.666/ 1993. Acréscimo: valor do
acréscimo corresponde a R$ 14.490,00 (quartoze mil, quatrocentos e noventa reais). Valor
do Contrato R$ 72.450,00 (setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais). Recursos
Orçamentários: PT n°107775; ED n°339039.19. Assinatura:10/10/2019. Assinam: Sorária
Maria Rodrigues Sotero Caio, Diretora Geral-TRF5ªR.em exercício e Felipe Veronez de
Sousa, Representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo (SEI) n.º 0002261-94.2019.6.01.8000. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC
n.º 09/2019. Contratante: TRE/Acre. Contratada: MARTINS E FERRAZ LTDA - CNPJ
84.318.502/0001-34. Objeto: Promover alterações qualitativas e quantitativas, e, prorrogar
o prazo de execução por 30 (trinta) dias, com fundamento nos arts. 65, I, a e b, e § 1º, e,
57, II, da Lei n.º 8.666/93, prazo estabelecido na Cláusula Terceira do instrumento original.
Data de assinatura: 10/10/2019. Signatários: Altamiro Dantas Cruz, Diretor-Geral do
TRE/Acre, e Francisco Ferraz Martins, representante da Contratada.

AVISO DE PENALIDADE
O TRF 1ª Região resolve aplicar à MADELON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- EPP, CNPJ 07.491.315/0001-28, as penalidades de multa no valor de R$4.996,34 e
impedimento de licitar e contratar com a União, com base no art. 7º da Lei nº
10.520/2002, pelo período de 12 meses, a contar desta publicação. A penalidade é
resultado da apuração de descumprimentos na execução da obrigação decorrente do
Contrato 56/2015, mediante Processo Administrativo nº 0007176-62.2016.4.01.8000.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

MARIA CRISTINA TURNES
Diretora da Secretaria de Administração

Processo Administrativo SEI nº 0003309-61.2019.6.02.8000
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do
TRE/AL, homologou, em 09/10/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 51/2019, cujo
objeto é a contratação de empresa gráfica para execução do serviço de impressão de 50
exemplares prontos do Relatório de Gestão do TRE/AL, Biênio 2017-2019, que foi
adjudicado à empresa: AWK EDITORA GRÁFICA LTDA, CNPJ 33.169.218/0001-23, pelo valor
de R$ 5.650,00, autorizando a contratação com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02
e no Decreto nº 5.450/05.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2019 - UASG 90028
Nº Processo: TRF2-EOF-2019/287. Objeto: Aquisição de microcomputadores e monitores
para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), Seção Judiciária do Rio de Janeiro
(SJRJ) e Seção Judiciária do Espírito Santo (SJES), através do Sistema de Registro de Preços,
atuando o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) como Gerenciador e as Seções
Judiciárias do Rio de Janeiro (SJRJ) e do Espirito Santo (SJES), como Participantes.. Total de
Itens Licitados: 2. Edital: 11/10/2019 das 12h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala
604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-500116-2019. Entrega das Propostas: a partir de 11/10/2019 às 12h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/10/2019 às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

Maceió-AL, 10 de outubro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2019 - UASG 70003

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

Nº Processo: 5922. Objeto: Contratação de serviços de assessoramento, faturamento e
auditoria médico-hospitalar e paramédica, sem mão de obra exclusiva, destinada ao
Programa de Assistência à Saúde do Tribunal Regional do Amazonas (TRE+SAÚDE).. Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 11/10/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Avenida Andre
Araujo N. 200, Aleixo - Manaus/AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700035-00044-2019. Entrega das Propostas: a partir de 11/10/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/10/2019 às 11h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

(SIASGnet - 10/10/2019) 90028-00001-2019NE000298
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 62/2019
Processo nº TRF2-EOF-2019/00201. Objeto: Aquisição de 02 (dois) compressores de ar
comprimido para uso na Central de água gelada do sistema de refrigeração central e no
setor de carpintaria do TRF 2ª Região. O Senhor Pregoeiro decidiu o resultado do pregão
em epígrafe da seguinte forma: a) Item 01: DECLARAR VENCEDORA a empresa GRU
COMPRESSORES EIRELI; b) Item 02: ADJUDICAR à empresa SANIGRAN LTDA.

ELONGIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Pregoeiro

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 09/10/2019) 70003-00001-2019NE000118

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

(SIDEC - 10/10/2019)

EXTRATO DE CONTRATO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 97/2019

Processo PAD n.º 8.211/2019. Espécie: Contrato n.º 111/2019. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RÁDIO TÁXI DE
FORTALEZA LTDA. Objeto: Prestação de serviços de transporte terrestre de servidores,
empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado
do Ceará. Fundamento Legal: art. 24, II, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, bem
como no PAD N.º 8.211/2019. Assinam: pelo TRE/CE, Iberê Comin Nunes, Diretor-Geral
do TRE-CE, em exercício, e pela contratada, Luis Carlos Fernandes de Lima. Data:
02/10/2019.

Processo nº TRF2-EOF-2019/265. Objeto: Contratação de empresa para confecção de estantes, armários
de toga e balcões de atendimento e reforma de mesas, estantes e credenzas existentes no prédio do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, através do Sistema de Registro de Preços. O Senhor Pregoeiro
decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA.
FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro
(SIDEC - 10/10/2019)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019101100134
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Publicação no DOU, da Homologação do Pregão n° 51-2019 (0608547)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2019.
À SEIC,
Para atualização do Portal da Transparência.
Em paralelo À SGO/COFIN,
Para emissão da competente nota de empenho, após publicação do
extrato da homologação do Pregão no DOU, conforme despacho
GSAD, documento SEI n° 0606673.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 14/10/2019, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0608560 e o código CRC 60D81C57.

0003309-61.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0608560

0608560v1
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CERTIDÃO

Certiﬁco para os devidos ﬁns que esta Seção de
Instrução de Contratações-SEIC disponibilizou nesta data o conteúdo
deste procedimento de acordo com o Acórdão 1832/2018-TCUPlenário. E, por nada mais constar, eu Antonio Matias de Pinheiro
Júnior, Chefe de Seção, lavrei a presente Certidão, que dato e assino
digitalmente.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 14/10/2019, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0608615 e o código CRC 666B9FA5.

0003309-61.2019.6.02.8000

Certidão SEIC 0608615

0608615v1
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