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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 18/2020 TRE-AL/PRE/AEP

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no

uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO as razões expostas nos autos do Processo Eletrônico nº 0003321-

75.2019.6.02.8000,  Conclusão GDG 0648515, 
 

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Alterar o inciso VII do art. 1º da Portaria Presidência nº 373/2019 TRE-

AL/PRE/AEP, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"VII - Alimentação para mesários - RODRIGO FERREIRA MOURA, NILDSON
MENDES SAMPAIO e ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO;"

Art. 2º Alterar o inciso XV do art. 1º da Portaria Presidência nº 373/2019 TRE-
AL/PRE/AEP, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"XV - Aquisição de faixas e cartazes - JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA;"
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

  
 
 

 
 

Maceió, 29 de janeiro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em
30/01/2020, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0649802 e o código
CRC F7838764.

0003321-75.2019.6.02.8000 0649802v3
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Disponibilização: 30/01/2020
Publicação: 31/01/2020
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Contratação de Pessoa Jurídica, mediante registro de preços, para confecção de faixas
e cartazes, para apoio às atividades de Seções Eleitorais nos municípios do Estado de
Alagoas, atendendo a ampla divulgação do Pleito 2020.

2. JUSTIFICATIVA:

a) Proporcionar condições adequadas para instalação de Seções Eleitorais do Estado
atendendo as necessidades do Pleito 2020;

b) Necessidade de divulgação das eventuais alterações de locais de votação/seção
eleitoral promovidas para o Pleito de 2020 nos diversos prédios públicos
disponibilizados à Justiça Eleitoral.

c) Entende-se como adequado o uso de faixas de tecido por serem materiais baratos,
fáceis de transportar e de instalar.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS:

a. As faixas deverão ser confeccionados em tecido de boa qualidade, com o uso de
tinta que resista às intempéries (chuva e sol) e devem ter acabamento com barras
de madeira dupla nas suas extremidades, de modo a permitir que sejam
estendidos permitindo sua perfeita leitura;

b. Os materiais, tributos, encargos, equipamentos de proteção individual ou coletiva
(EPI e EPC), a mão de obra e entrega no local indicado deverão estar inclusos no
custo total e ser fornecido pela CONTRATADA e sob sua exclusiva
responsabilidade;

c. O julgamento das propostas será por preço global (lote único).

4. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

a. Estima-se que serão necessárias, no máximo, 500 (quinhentas) faixas em tecido
(bramante ou morim), para os municípios relacionados no anexo II, montadas
com acabamento de madeira duplo nas extremidades;

b. As faixas deverão ter comprimento mínimo de 3,0 m e largura mínima de 80 cm;

c. O tecido e as tintas usadas deverão ser de boa qualidade, de modo que possam
ser usadas tanto no primeiro turno das eleições, quanto no segundo turno, se
houver;

d. A madeira usada para o acabamento das faixas deverá ser de boa qualidade, suas
extremidades deverão ser serradas, sem pontas que possam ferir ou lesionar
aqueles que as manuseiem e que permitam estender as peças de modo a
possibilitar sua clara leitura

e. As faixas deverão ser dotadas de 4 (quatro) cordões de nylon (polietileno) ou
material similar, com 2mm de diâmetro, com comprimento de 3 metros cada, para
permitir a sua afixação,

f. As faixas serão confeccionadas em 2 (dois) modelos, conforme anexo III deste
termo de referência.

5. DA ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO:

5.1. Todo material confeccionado deverá ser entregue no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo (também conhecida por
Via Expressa), n.º 7200 "D", Antares, Maceió – AL, CEP: 57.046-000, no horário das
13h00 às 17h00 no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, para quantidades até 100
(cem) faixas; de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que 100 (cem) faixas;

5.2. A beneficiária do registro de preços terá o prazo de 1 (um) dia útil para
confirmação do recebimento da nota de empenho, através de e-mail ou telefone deste
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TRE/AL;

5.2.1. No caso de inexistência da confirmação exigida no item anterior, será emitida
certidão por servidor do setor solicitante, registrando a data do recebimento da nota
de empenho pela beneficiária;

5.3. Os materiais serão inspecionados por ocasião de seu recebimento na Seção de
Almoxarifado. Em hipótese alguma será aceito material diferente do que foi cotado e/ou
que esteja em desacordo com a descrição do material constante neste termo de
referência, com defeito de fabricação, avarias, manchas de tinta ou, ainda, divergente
da amostra retida, ficando a beneficiária do Registro de Preços obrigada a recolhê-lo e
substitui-lo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem qualquer ônus para o
TRE/AL;

5.3.1. As faixas deverão estar especificadas individualmente (no verso ou com algum
material que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona Eleitoral a que ela
pertence), antes de abri-la para conferência;

5.4. O material deverá ser entregue de acordo com a solicitação, à medida em que as
Zonas Eleitorais informarem suas demandas.

6. PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-corrente da
contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva
Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos
Fiscais e Previdenciários;

a. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada no mesmo prazo de 10
(dez) dias, a contar do seu recebimento pelo gestor do contrato;

b. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Receita Federal do Brasil.

7. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

Designação através de Portaria exarada pela Presidência desta Corte Eleitoral.

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1 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 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual,
na hipótese de atraso injustificado;

c. Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a incidir
sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente de
contrato;

d. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, descredenciamento no SICAF, ou no sistema de cadastramento de
fornecedores, pelo prazo de até 5(cinco) anos, caso convocado dentro do prazo
de validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certam e, 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,
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a02 (dois) anos, conforme previsto
no art.7ºdaLeinº10.520/2002;

8.2A Administração, par a aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e
as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a
ampla defesa;

8.3AsmultaspoderãosercumuladaseserãodescontadasdosvaloresdevidosàCONTRATADA,sehouver,oucobradasjudicialmente.

9. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

Pesquisa a cargo da COMAP.

ANEXO I
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PROPOSTA DE PREÇOS

 

OBJETO: CONFECÇÃO DE FAIXAS DE PANO

 

Item Descrição do Material Quantidade Valor
Unitário

Valor
Total

1

Faixa em tecido (bramante ou morim) de
boa qualidade, com comprimento mínimo
de 3,0 m e largura mínima de 80 cm, com
acabamento de madeira duplo nas
extremidades, de boa qualidade e com
pontas serradas

 

 
  

 

Empresa:________________________________________CNPJ:________________

 

Endereço:____________________________________________________________

 

Telefone: ___________________

 

Validade da proposta: 30 (trinta) dias

 

Fica a presente empresa ciente das condições estabelecidas no Termo de Referência,
estando de acordo com o mesmo para o fornecimento dos itens.

 

INCLUSO NO VALOR TOTAL TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS, MATERIAIS, MÃO DE
OBRA E DESPESAS COM ENTREGA.

 

Maceió, _____ de ________ de 2020.

_____________________________________

Carimbo e assinatura do representante legal

 

ANEXO II

 

DISTRIBUIÇÃO DAS FAIXAS

 

MUNICÍPIO QUANTIDADE DE FAIXAS
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Água Branca  

Anadia  

Atalaia  

Arapiraca  

Barra de Santo Antônio  

Barra de São Miguel  

Batalha  

Belém  

Belo Monte  

Boca da Mata  

Branquinha  

Cacimbinhas  

Cajueiro  

Campestre  

Campo Alegre  

Campo Grande  

Canapi  

Capela  

Carneiros  

Chã Preta  

Coité do Nóia  

Colônia de Leopoldina  

Coqueiro Seco  

Coruripe  
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Craíbas  

Delmiro Gouveia  

Dois Riachos  

Estrela de Alagoas  

Feira Grande  

Feliz Deserto  

Flexeiras  

Girau do Ponciano  

Ibateguara  

Igaci  

Igreja Nova  

Inhapi  

Jacaré dos Homens  

Jacuípe  

Japaratinga  

Jaramataia  

Jequiá da Praia  

Joaquim Gomes  

Jundiá  

Junqueiro  

Lagoa da Canoa  

Limoeiro de Anadia  

Maceió  

Major Isidoro  
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Mar Vermelho  

Maragogi  

Maravilha  

Marechal Deodoro  

Maribondo  

Mata Grande  

Matriz de Camaragibe  

Messias  

Minador do Negrão  

Monteirópolis  

Murici  

Novo Lino  

Olho D’Água das Flores  

Olho D’Água do Casado  

Olho D’Água Grande  

Olivença  

Ouro Branco  

Palestina  

Palmeira dos Índios  

Pão de Açúcar  

Pariconha  

Paripueira  

Passo de Camaragibe  

Paulo Jacinto  
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Penedo  

Piaçabuçu  

Pilar  

Pindoba  

Piranhas  

Poço das Trincheiras  

Porto Calvo  

Porto de Pedras  

Porto Real do Colégio  

Quebrangulo  

Rio Largo  

Roteiro  

Santa Luzia do Norte  

Santana do Ipanema  

Santana do Mundaú  

São Brás  

São José da Laje  

São José da Tapera  

São Luís do Quitunde  

São Miguel dos Campos  

São Miguel dos Milagres  

São Sebastião  

Satuba  

Senador Rui Palmeira  
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Tanque D’Arca  

Taquarana  

Teotônio Vilela  

Traipú  

União dos Palmares  

Viçosa  

 

ANEXO III

 

MODELOS:

FAIXAS DA XXXª ZONA ELEITORAL

 

SOLICITADAS UM TOTAL DE: xx (xxxxxxx) FAIXAS DE ACORDO COM OS
MODELOS ABAIXO:

 

MODELO 01: (determinar a quantidade) faixa(s)

 

TRE INFORMA:

AS SEÇÕES XX, WW e ZZ ESTÃO (nome do novo local de votação),

(endereço do novo local de votação).

 

MODELO 02: (determinar a quantidade) faixa(s)

 

TRE INFORMA:

ESTÃO NESTE LOCAL AS SEÇÕES XX, WW e ZZ QUE FUNCIONAVAM
NO (nome do antigo local de votação).

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 20/03/2020, às 10:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0670811 e o código CRC 91D8D71C.

0002286-46.2020.6.02.8000 0670811v2
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De: "José Joel Ferreira de Oliveira" <joseferreira@tre-al.jus.br>
Para: "cartorios Mailing List" <cartorios@tre-al.jus.br>
CC: jjfdo@hotmail.com
Data: 20/03/2020 09:55 AM
Assunto: Faixas e Cartazes - informação para confecção de TR

 
Prezados,
 
Na qualidade de gestor da futura  contratação das faixas e cartazes que serão utilizadas na eleição que se aproxima,
nos termos da Portaria nº 18_2020, da Presidência deste Regional, anexa, encareço os bons préstimos de Vossas
Senhorias informar o quantitativo de faixas e/ou cartazes utilizados no (s ) último (s) pleito(s), especialmente
municipal, com vistas a instruir a confecção de Termo de Referência, no molde anexo.
 
Sugiro que a pretendida informação seja lançada de forma objetivamente nos campo relativo a sua municipalidade,
constante do aludido TR.
 
Cordialmente.
 
J. Joel F. Oliveira
  Analista Judiciário
Gestor Contratual/faixas e cartazes 
 

Anexados:

Arquivo: Portaria  nº
18_2020 Gestor faixas e
cartazes.pdf

Tamanho:
162k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: Termo de
Referência Faixas.odt

Tamanho:
30k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.oasis.opendocument.text
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De: "José Joel Ferreira de Oliveira" <joseferreira@tre-al.jus.br>
Para: "Daniel Auto de Albuquerque" <danielalbuquerque@tre-al.jus.br>
Data: 20/03/2020 10:03 AM
Assunto: Fwd: Faixas e Cartazes - informação para confecção de TR

Prezado,
 
Na qualidade de gestor da futura  contratação das faixas e cartazes que serão utilizadas na eleição que se aproxima,
nos termos da Portaria nº 18_2020, da Presidência deste Regional, anexa, encareço os bons préstimos de
Vossa Senhoria, considerando experiência de gestãoes anteriores, informar o quantitativo de faixas e/ou cartazes
utilizados no (s ) último (s) pleito(s), especialmente municipal, com vistas a instruir a confecção de Termo de
Referência, no molde anexo.
 
Sugiro que a pretendida informação seja lançada de forma objetiva nos campo relativo a cada municipalidade,
constante do aludido TR.
 
Cordialmente.
 
J. Joel F. Oliveira
  Analista Judiciário
Gestor Contratual/faixas e cartazes 
 

Anexados:

Arquivo: Portaria  nº
18_2020 Gestor faixas e
cartazes.pdf

Tamanho:
162k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: Termo de
Referência Faixas.odt

Tamanho:
30k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.oasis.opendocument.text
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1472 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV

À Comissão Permanente de Planejamento de Eleições
 
Prezados,
 
Cumprimentando-os, informo que, atendendo orientação da SAD,

evento 0669736, formulei aos cartórios eleitorais e gestor de anteriores
contratações, informações para estimar o quantitativo de faixas e cartazes que
serão objeto do Termo de Referência-TR anexo, evento 0670811, razão pela
aguardo as solicitadas informações para  ultimação da aludido TR.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 20/03/2020, às 10:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0670832 e o código CRC D7792A98.

0002286-46.2020.6.02.8000 0670832v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 31 de março de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
O Gestor da contratação objeto dos presentes autos

encaminhou o feito à CPPE, informando:
Cumprimentando-os, informo que, atendendo
orientação da SAD, evento 0669736, formulei
aos cartórios eleitorais e gestor de anteriores
contratações, informações para estimar o
quantitativo de faixas e cartazes que serão
objeto do Termo de Referência-TR anexo,
evento 0670811, razão pela aguardo as
solicitadas informações para  ultimação da
aludido TR.

Assim, tendo em vista a urgência que o caso
requer, sugiro o retorno à gestão contratual para, de posse
das informações requestadas aos cartórios, promova as
ulteriores providências para finalização do termo de
referência, de modo a ser devolvido plenamente consolidado
com todos os quantitativos.

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Membro da Comissão, em 31/03/2020, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Membro da
Comissão, em 31/03/2020, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0675809 e o código CRC 7B479AA8.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1802 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV

Aos chefes de cartórios
 
Senhores Chefes,
 
Com a finalidade de ultimar o TR, evento 0670811,  solicito as

Vossas Senhoria infomar nos presentes autos o quantitativo de faixas que irão
necessitar no presente Pleito, encarecendo que discriminem, por município, os
quantitativos em apreço, vez que, presumidamente por impossilidade de
acesso, a presente gestão obteve reduzido número de resposta
às correspodências eletrônicas enviadas para referido fim, evento 0670818.

Assim sendo, segue, em anexo, os municípios que ainda
necessitam prestar as requestadas informações, identificados pelos espaços
em branco "quatidade de faixas".

Cordialmente.    
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 01/04/2020, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0676486 e o código CRC 2F49C81C.

0002286-46.2020.6.02.8000 0676486v7
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ANEXO II

DISTRIBUIÇÃO DAS FAIXAS

 

MUNICÍPIO QUANTIDADE DE FAIXAS

Água Branca

Anadia

Atalaia 06

Arapiraca 10  faixas (22ª ZE) e 06 faixas (55ª ZE)

Barra de Santo Antônio

Barra de São Miguel 01

Batalha

Belém

Belo Monte

Boca da Mata

Branquinha

Cacimbinhas

Cajueiro

Campestre

Campo Alegre 08 

Campo Grande

Canapi

Capela
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Carneiros

Chã Preta

Coité do Nóia

Colônia de Leopoldina Informou que não necessitará de faixa

Coqueiro Seco

Coruripe

Craíbas

Delmiro Gouveia Informou que não é possível ainda estimar

Dois Riachos

Estrela de Alagoas

Feira Grande

Feliz Deserto

Flexeiras

Girau do Ponciano

Ibateguara

Igaci

Igreja Nova

Inhapi

Jacaré dos Homens

Jacuípe

Japaratinga
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Jaramataia

Jequiá da Praia

Joaquim Gomes 06

Jundiá

Junqueiro

Lagoa da Canoa

Limoeiro de Anadia

Maceió

Major Isidoro

Mar Vermelho

Maragogi

Maravilha

Marechal Deodoro 11

Maribondo

Mata Grande

Matriz de Camaragibe

Messias

Minador do Negrão

Monteirópolis

Murici

Novo Lino
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Olho D’Água das Flores

Olho D’Água do Casado

Olho D’Água Grande

Olivença

Ouro Branco

Palestina

Palmeira dos Índios

Pão de Açúcar

Pariconha

Paripueira

Passo de Camaragibe 04

Paulo Jacinto

Penedo 12

Piaçabuçu

Pilar

Pindoba

Piranhas

Poço das Trincheiras

Porto Calvo

Porto de Pedras

Porto Real do Colégio
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Quebrangulo

Rio Largo

Roteiro

Santa Luzia do Norte

Santana do Ipanema 02 faixas

Santana do Mundaú

São Brás

São José da Laje Informou que não necessitará de faixa

São José da Tapera 03 

São Luís do Quitunde

São Miguel dos Campos

São Miguel dos Milagres

São Sebastião

Satuba

Senador Rui Palmeira 02

Tanque D’Arca

Taquarana

Teotônio Vilela

Traipú

União dos Palmares

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

 

DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2020.
À DG
 
Senhor diretor,
 
Considerando a baixa ocorrência de respostas às

correspondências eletrônicas dirigidas as cartórios eleitorais,
com vistas ao levantamento do quantitativo de faixas a serem
consignadas no TR, como se infere dos
eventos 0670818 e  0676500, informo a Vossa Senhoria que
enderecei os presentes autos às unidades cartorárias  que não
se manifestaram as informações requestadas, ora a serem
prestadas nos presentes autos, como se comprova da
informação constante do evento 0676486. 

Assim sendo, aguardo as informações cartorárias
pra ultimação do aludido TR.

Cordialmente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 01/04/2020, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0676567 e o código CRC DDE31EF5.

0002286-46.2020.6.02.8000 0676567v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1807 - TRE-AL/49ª ZE

Senhor Joel,
 
Em resposta a solicitação feita, informo que há previsão

de uso de 2 faixas no âmbito desta 49ª Zona Eleitoral no termo de
Feira Grande.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por IVAN PORTELA DE MACEDO, Chefe de
Cartório, em 18/06/2020, às 13:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0676686 e o código CRC 16DD27CE.

0002286-46.2020.6.02.8000 0676686v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2020.
Ciente da informação contida no despacho 0676567
Considerando o pronunciamento do Senhor Assessor de

Gestão Estratégica, consoante contido no evento SEI nº 0675809,
retornem-se os autos ao Gestor contratual para as providências de
sua alçada com vistas à continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
01/04/2020, às 19:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0676736 e o código CRC 5AFDDF03.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1814 - TRE-AL/53ª ZE

Senhor José Joel,
Informo que o quantitativo de seis faixas, constante no evento
SEI 0676500, em decorrência de e mail resposta desta servidora a
solicitação efetuada, refere-se a necessidade da 53ª
ZE/AL, englobando os quatro municípios que a compõem : Joaquim
Gomes, Flexeiras, Novo Lino e Campestre.
O montante, hoje, seria de seis faixas, sendo quatro para Joaquim
Gomes e duas para Flexeiras estimado para o pleito 2020.
 

Documento assinado eletronicamente por DÉBORA MATTOS DA CONCEIÇÃO, Chefe
de Cartório, em 01/04/2020, às 18:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0676816 e o código CRC 6826199C.

0002286-46.2020.6.02.8000 0676816v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1816 - TRE-AL/15ª ZE

Senhor Joel,

 

Em resposta a solicitação feita informo que há previsão é de uso de 10 faixas no
âmbito da !5°Zona Eleitoral.

 

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA BRAGA DE OLIVEIRA, Chefe de
Cartório, em 01/04/2020, às 19:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0676839 e o código CRC 155E7600.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1818 - TRE-AL/9ª ZE

Senhor Joel,
Em resposta a solicitação feita, informo que há previsão

de uso de 2 faixas no âmbito desta 9°Zona Eleitoral.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por FABRÍCIO DE OLIVEIRA PIMENTEL, Chefe
de Cartório, em 01/04/2020, às 21:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0676859 e o código CRC 92580623.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1819 - TRE-AL/47ª ZE

Sr. Gestor,
Informamos que o total de faixas indicado na mensagem
encaminhada anteriormente (0676887) refere-se aos municípios de
Campo Alegre e Limoeiro de Anadia, integrantes da 47ª ZE.
Como se trata de uma estimativa e considerando que o material será
entregue na sede da zona, não houve detalhamento de
quantidades por município.
José Sali Soares
Chefe de Cartório

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ SALI SOARES, Chefe de Cartório, em
02/04/2020, às 08:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0676886 e o código CRC 44448BDF.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1822 - TRE-AL/27ª ZE

Senhor Joel,
Em resposta a solicitação feita, informo que há previsão de uso

de 6 faixas no âmbito desta 27°Zona Eleitoral.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA DANIELA COSTA ACIOLI DE
OLIVEIRA, Chefe de Cartório, em 02/04/2020, às 08:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0676897 e o código CRC DFD9AEA3.

0002286-46.2020.6.02.8000 0676897v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1825 - TRE-AL/18ª ZE

Senhror Gestor,
 
Conforme solicitado informo que o Cartório da 18ª Zona Eleitoral

necessitará de 2 duas faixas, ambas para o município de São Miguel dos
Campos.

Atenciosamente,
 
George André Araújo
Chefe de Cartório

Documento assinado eletronicamente por GEORGE ANDRÉ BARBOSA CHAVES
ARAÚJO, Chefe de Cartório, em 02/04/2020, às 10:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0676934 e o código CRC 90158F56.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1851 - TRE-AL/29ª ZE

Prezado José Joel,
 
Informo que, na 29ª Zona Eleitoral, estima-se a utilização de 04

(quatro) faixas, assim disponibilizadas:
 
01 (uma) faixa para Batalha;
02 (duas) faixas para Belo Monte;
01 (uma) faixa para Monteirópolis.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por FÁBIO AUGUSTO SANTANA SILVA, Chefe
de Cartório, em 02/04/2020, às 12:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0677151 e o código CRC 120F4609.

0002286-46.2020.6.02.8000 0677151v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1856 - TRE-AL/10ª ZE

Senhor Joel,
Em resposta a solicitação feita, informo que há previsão

de uso de 2 faixas no âmbito desta 10°Zona Eleitoral.
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE COSTA DE FRANÇA,
Chefe de Cartório, em 02/04/2020, às 12:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0677205 e o código CRC 0928DCDF.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1857 - TRE-AL/14ª ZE

                                                                                                               
                                   Maceió, 02 de abril de 2020

Caro Joel,
 
Considerando a situação atípica que estamos vivendo, não posso

te dar números exatos visto que ainda não foi feita a vistoria em todos os
locais de votação, ato que é indicativo das modificações que porventura
tenhamos de  fazer.

Entretanto, considerando que os eleitores de Maragogi e
Japaratinga tiveram o número de susas seções alterada quando do
rezoneamento e que abrimos e encerramos locais de votação em algumas
cidades, sugiro um nº de 8 faixas para serem usadas, no dia da eleição.

                                                                       Marília Andrade
                                                                      Chefe de Cartório

Documento assinado eletronicamente por MARÍLIA MOURA DE ANDRADE BEZERRA,
Chefe de Cartório, em 02/04/2020, às 13:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0677227 e o código CRC 790B21C6.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1860 - TRE-AL/20ª ZE

 

Senhor Joel,

Em resposta a solicitação feita, informo que há previsão de uso de10 faixas no âmbito
desta 20ª Zona Eleitoral.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DA CRUZ CORREIA, Chefe de
Cartório, em 02/04/2020, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0677344 e o código CRC 403C2B3D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1865 - TRE-AL/50ª ZE

Senhror Gestor,
Em atendimento ao solicitado, informo que há

previsão de uso de 18 faixas no âmbito desta 50ª Zona
Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO PEREIRA DE MESSIAS SILVA,
Chefe de Cartório Substituto, em 02/04/2020, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0677448 e o código CRC 04FAC3CF.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1870 - TRE-AL/12ª ZE

Senhor Joel,

Em resposta a solicitação feita nos presentes autos, informo que há previsão de
utilização de 04 faixas no âmbito desta 12ª Zona Eleitoral.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por PATRÍCIA MARIA FERREIRA GÊDA, Chefe
de Cartório, em 02/04/2020, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0677491 e o código CRC 3C993E37.

0002286-46.2020.6.02.8000 0677491v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1871 - TRE-AL/46ª ZE

Sr. Joel;
Em atenção a solicitação feita, informo que há previsão

de uso de 10 faixas no âmbito desta 10°Zona Eleitoral.
Não há, no momento, como precisar a quantidade por

município, ante a possibilidade de alteração dos locais de votação por
ocasião das vistorias.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA BITTENCOURT DE ALMEIDA
SILVA, Chefe de Cartório, em 02/04/2020, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0677492 e o código CRC 37765E0B.

0002286-46.2020.6.02.8000 0677492v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1872 - TRE-AL/37ª ZE

Senhor Joel,

Em resposta a solicitação feita, informo que no âmbito desta 37ª Zona, não há
previsão de uso de faixas em função do pleito eleitoral.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JULIANO PEIXOTO MEGA, Chefe de
Cartório, em 02/04/2020, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0677503 e o código CRC F3AA95F5.

0002286-46.2020.6.02.8000 0677503v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1889 - TRE-AL/34ª ZE

 

Em atenção a solicitação feita, informo que há previsão de uso de 04 faixas no âmbito
desta 34° Zona Eleitoral, sendo duas para o município de Teotônio Vilela, e duas para o
de Junqueiro.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por VANINE MARSIGLIA DOREA, Chefe de
Cartório Substituta, em 02/04/2020, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0677849 e o código CRC D6080E29.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1893 - TRE-AL/40ª ZE

            
Considerando a atual conjuntura emergencial que

estamos vivenciando, não tenho como prestar a informação requerida
com o número exato da quantidade de faixas necessárias para a 40ª
ZE/AL, conforme respondido por e-mail no dia 25/03/2020, uma vez
que não realizamos a vistoria em todos os locais de votação.

Entretando, com a disponibilização da VPN, localizei o
número de faixas requeridas no pleito de 2018. Foram 5 (cinco)
faixas solicitadas para o município de Piranhas. 

Ressalto que a quantidade retromencionada foi a
necessária para o pleito de 2018, a qual informo nestes autos para
fins de parâmetro. Como não realizamos a vistoria dos locais de
votação dos municípios que integram esta Zona Eleitoral (Delmiro
Gouveia, Olho D'Água do Casado e Piranhas), não temos como
precisar o número exato de nossa necessidade para as eleições
municipais de 2020.

 

Delmiro Gouveia - AL, 2 de abril de 2020.
 

MICHEL SILVA AZEVÊDO
TJAA/Chefe de Cartório - 40ª ZE/AL

Documento assinado eletronicamente por MICHEL SILVA AZEVÊDO, Chefe de
Cartório, em 02/04/2020, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0677895 e o código CRC 52F7156D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1908 - TRE-AL/13ª ZE

Em atenção a solicitação feita, informo que há previsão de uso de 12 faixas no âmbito
desta 13° Zona Eleitoral, sendo doze para o município de Penedo, e nenhuma para o de
Piaçabuçu.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ARISTON ALENCAR DOS SANTOS, Chefe de
Cartório, em 02/04/2020, às 21:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0678133 e o código CRC 0E6E6BFD.

0002286-46.2020.6.02.8000 0678133v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1925 - TRE-AL/6ª ZE

Senhor Joel,

Em resposta a solicitação feita, informo que há previsão de uso de 3 faixas no âmbito
desta 6°Zona Eleitoral. Informo, também, que respondi ao e-mail enviado por V.Sª.
relatando os dizeres que deverão constar em cada uma delas.

Atenciosamente,

Atalaia/AL, 03/04/2020

Documento assinado eletronicamente por FÁBIO LUIZ TEIXEIRA CAVALCANTE
GAZZANEO, Chefe de Cartório, em 03/04/2020, às 11:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0678669 e o código CRC DE2C405C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1981 - TRE-AL/45ª ZE

Em atenção a solicitação feita, informo que há previsão
de uso de 10 faixas no âmbito desta 45° Zona Eleitoral.

Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por TADEU BARREIRA LAGES, Chefe de
Cartório, em 04/04/2020, às 08:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0679676 e o código CRC D05C9CAE.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1988 - TRE-AL/5ª ZE

Prezado Joel,
Em atenção à solicitação feita, informo que não há previsão da

utilização de faixas na 5ª Zona Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA SOARES DE TOLEDO PIZA,
Analista Judiciário, em 04/04/2020, às 09:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0679732 e o código CRC ED78D4AA.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1993 - TRE-AL/1ª ZE

Em atenção à solicitação feita, informo que prevemos a
necessidade de 10 faixas no âmbito desta 1° Zona Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES,
Chefe de Cartório, em 04/04/2020, às 09:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0679790 e o código CRC CCB77915.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2006 - TRE-AL/28ª ZE

Senhor Joel,
Em resposta a solicitação feita, informo que há previsão

de uso de 19(dezenove) faixas no âmbito desta 28°Zona Eleitoral.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO LUIZ DE MORAES GUERRA
JÚNIOR, Chefe de Cartório, em 04/04/2020, às 11:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0679920 e o código CRC 271A349C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2075 - TRE-AL/31ª ZE

Ilmo. Gestor,

Em atenção à solicitação feita, informo que temos a estimativa do uso de 4
(quatro) faixas no âmbito desta 31° Zona Eleitoral.

Atenciosamente,

Sidney da Silva Rêgo

Chefe de Cartório - 31ª ZE (Major Izidoro)

Documento assinado eletronicamente por SIDNEY DA SILVA RÊGO, Chefe de
Cartório, em 06/04/2020, às 09:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0680847 e o código CRC 1013733F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2084 - TRE-AL/48ª ZE

Em atenção a solicitação feita, informo que há previsão de uso de 7 faixas no âmbito
desta 48° Zona Eleitoral.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA LUIZA CHAVES, Chefe de Cartório,
em 14/04/2020, às 10:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0680986 e o código CRC 8664B7B5.

0002286-46.2020.6.02.8000 0680986v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2086 - TRE-AL/19ª ZE

 
Sr. Gestor,
 
Informamos que a consulta foi oportunamente respondida

por e-mail anexo. No entanto, tal levantamento poderá sofrer
alterações futuras em virtude de fatos supervenientes. Somente após
a realização de vistorias nos locais de votação em período próximo ao
da realização das Eleições Municipais é que poderá ser confirmado o
quantitativo de faixas que esta Zona Eleitoral necessita. 

Isto é o que temos a informar. 
 

Guilherme Appelt
Chefe de Cartório

 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME APPELT, Chefe de Cartório,
em 06/04/2020, às 11:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0681051 e o código CRC 71DA1651.

0002286-46.2020.6.02.8000 0681051v2

Informação 2086 (0681051)         SEI 0002286-46.2020.6.02.8000 / pg. 51



06/04/2020 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=XACAGR8BJ4LK7&View=Message&Print=Yes

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=XACAGR8BJ4LK7&View=Message&Print=Yes 1/1

De: "Cartorio da 19ª Zona Eleitoral" <ze0019@tre-al.jus.br>
Para: "José Joel Ferreira de Oliveira" <joseferreira@tre-al.jus.br>
Data: 20/03/2020 10:07 AM
Assunto: Re: [cartorios] Faixas e Cartazes - informação para confecção de TR

 
Caro Joel,
 
Em atenção à solicitação, informo que a 19ª Zona Eleitoral solicitou 02 faixas por ocasião das Eleições Gerais de 2018.
Em relação as Eleições Municipais de 2020, de antemão informo que necessitaremos pelo menos 02 faixas, por conta
de uma operação DE-PARA já realizada.
 
Atenciosamente,
 
Guilherme Appelt
 
 

From: "José Joel Ferreira de Oliveira" <joseferreira@tre-al.jus.br>
To: "cartorios Mailing List" <cartorios@tre-al.jus.br>
Cc: jjfdo@hotmail.com
Date: Fri, 20 Mar 2020 09:55:31 -0300
Subject: [cartorios] Faixas e Cartazes - informação para confecção de TR
 
 
Prezados,
 
Na qualidade de gestor da futura  contratação das faixas e cartazes que serão utilizadas na eleição que se aproxima,
nos termos da Portaria nº 18_2020, da Presidência deste Regional, anexa, encareço os bons préstimos de Vossas
Senhorias informar o quantitativo de faixas e/ou cartazes utilizados no (s ) último (s) pleito(s), especialmente
municipal, com vistas a instruir a confecção de Termo de Referência, no molde anexo.
 
Sugiro que a pretendida informação seja lançada de forma objetivamente nos campo relativo a sua municipalidade,
constante do aludido TR.
 
Cordialmente.
 
J. Joel F. Oliveira
  Analista Judiciário
Gestor Contratual/faixas e cartazes 
 

Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt Tamanho:
1k Tipo de Conteúdo: text/plain

Arquivo: ATT00004.html
(Mostrar conteúdo da
mensagem)

Tamanho:
6k Tipo de Conteúdo: text/html

Arquivo: Termo de
Referência Faixas
(1).odt

Tamanho:
14k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.oasis.opendocument.text
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2098 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV

Ao cartório eleitoral da 47ª ZE
 
Senhor chefe,
 
Reportando-me ao evento 0676886, rogo que o quantitativo de

fixas estimado por Vossa Senhoria, evento 0676887, seja distribuído por
município de sua circunscrição, se for o caso, em razão da distribuição firmada
no anexo II do TR em elaboração, evento 0676500.

Cordialmente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 06/04/2020, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0681362 e o código CRC F9412164.

0002286-46.2020.6.02.8000 0681362v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2100 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV

Ao cartório eleitoral da 14ª ZE

 

Senhora chefe,

 

Reportando-me ao evento 0677227, rogo que o quantitativo de fixas estimado por
Vossa Senhoria no aludido evento, seja distribuído por município de sua circunscrição,
se for o caso, em razão da distribuição, por município, firmada no anexo II do TR em
elaboração, evento 0676500.

Cordialmente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 06/04/2020, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0681404 e o código CRC 3EBDEFCA.

0002286-46.2020.6.02.8000 0681404v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2101 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV

Ao cartório eleitoral da 10ª ZE

 

Senhor chefe,

 

Reportando-me ao evento 0677492, rogo que o quantitativo de fixas estimado por
Vossa Senhoria no aludido evento, seja distribuído por município de sua circunscrição,
visto que, por se tratar de estimativas, as 10 faixas estimadas podem ser repartidas, a
depender da futura vistoria, o que pode ser facilmente resolvido, por ocasião da
contratação, salientando que a pretendida indicação (distribuição),  visa atender, tão
somente, o proposto no anexo II do TR em elaboração, evento 0676500.

Cordialmente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 06/04/2020, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0681425 e o código CRC D54899E3.

0002286-46.2020.6.02.8000 0681425v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2104 - TRE-AL/3ª ZE

Utilizo-me da presente informação para atender ao pedido
constante no presente procedimento administrativo. Inicialmente, cumpre-nos
informar que até o último dia de trabalho presencial esta zona não havia feito
vistoria em seus locais de votação, por se tratar de momento inoportuno haja
vista operações como de-para e agregações sequer terem sido feitas ou sido
liberadas para consecução. Tais operações influenciam diretamente no
quantitativo do material a ser solicitado, pois delas decorrem as alterações de
locais de votação. 

Informamos, ainda, que a 3a Zona eleitoral passa por outra
situação sensível que é a tocante aos bairros do Mutange e Bebedouro,
acometidos pelos tremores ocasionados pela extração indevida de salgema
que todos notoriamente têm conhecimento e levaram, recentemente, à
interdição de parte da avenida que conecta esses dois bairros.

Sendo assim, levando em consideração a atual conjuntura,
sentimos a necessidade real de 06 (seis) faixas para a 3a Zona, deixando claro
que, por motivos elencados no primeiro parágrafo, de modo emergencial,
novas unidades de faixas podem vir a ser requisitadas em momento futuro. 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO ALVES FILHO, Chefe de Cartório, em
06/04/2020, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0681449 e o código CRC 4C6936E3.

0002286-46.2020.6.02.8000 0681449v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2116 - TRE-AL/47ª ZE

Sr. Gestor,
Em resposta à solicitação contida no evento 0681362, apresentamos
o detalhamento da quantidade de faixas por município:

Campo Alegre: 4 faixas
Limoeiro de Anadia: 4 faixas

Atenciosamente,
José Sali Soares
Chefe de Cartório

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ SALI SOARES, Chefe de Cartório, em
07/04/2020, às 07:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0681859 e o código CRC C43A8BCA.

0002286-46.2020.6.02.8000 0681859v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2117 - TRE-AL/14ª ZE

Caro Joel,
 
Em atendimento ao contido na informação 2098, informo que as

faixas serão divididas da seguinte forma inicialmente:
Maragogi - 4
Porto Calvo - 2
Japaratinga - 2
Por fim, como ainda não realizamos a vistoria nos locais de

votação, peço que não considere este um número definitivo. 
Atenciosamente,
 
                                                                  Marília Moura
                                                              Chefe de Cartório
 

Documento assinado eletronicamente por MARÍLIA MOURA DE ANDRADE BEZERRA,
Chefe de Cartório, em 07/04/2020, às 08:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0681883 e o código CRC 9FC79262.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2122 - TRE-AL/44ª ZE

Prezado Joel,
 
Em atenção à solicitação feita, informo que não há previsão da

utilização de faixas por esta 44ª Zona Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por ALISSON THIAGO NUNES DA SILVA,
Técnico Judiciário, em 07/04/2020, às 09:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0681911 e o código CRC 94A586CB.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2137 - TRE-AL/11ª ZE

Prezado José Joel
 
Com base nas eleições passadas, bem como pelo fato de já ter

havido mudança de seções eleitorais para outra localidade, informamos a
quantidade de faixas a seguir:

1. Palestina - 04 faixas
2. Pão de Açúcar - 04 faixas
3. Olho D'Águas das Flores - 02 faixas
Por oportuno, informamos, ainda, que esse número pode não ser

definitivo uma vez que ainda não realizamos as operações "de-para" no sistema
ELO, nem fizemos vistórias nos locais de votação.

Documento assinado eletronicamente por VANÚSIA FERREIRA DE OLIVEIRA, Chefe
de Cartório, em 15/04/2020, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0682193 e o código CRC 9ED1DB24.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2221 - TRE-AL/8ª ZE

Senhor Gestor,
 
Por oportuno, informo que as informações requeridas por Vossa

Senhoria por conduto do e-mail enviado a esta zona, qual seja, ze0008@tre-
al.jus.br, em 20/03/2020, não pôde ser respondida por esta subscritora
naquele período, vez que Vossa Senhoria enviou o antedito e-mail, por meio de
uma "lista", qual seja, "cartorios", e naquele período, não apenas os servidores
do cartório da 8ª zona eleitoral, como uma grande parte dos servidores deste
Regional, não estavam conseguindo configurar seus e-mails funcionais, bem
como o da respectiva Unidade, fato este solucionado pela Secretaria de
Tecnologia e Informação em momento posterior.

Nesse contexto, no próprio dia 20/03/2020, esta Zona enviou e-
mail a coinf@tre-al.jus.br retratando o problema, comunicando que quando o
redirecionamento dos e-mails era realizado, ou o servidor recebia os e-mails de
"listas", ou recebia e-mails sem a menção do "remetente".

Pois bem, após os esclarecimentos acima, cientifico Vossa
Senhoria que, a situação acima só foi normalizada posteriormente, isto é, após
o dia 31/03/2020, com a utilização da tecnologia "VPN", que possibilitou a
consulta aos relatórios de mudança de locais de votação através do ELO-ODIN.

Demais disso, a 8ª Zona Eleitoral promoveu, no início
deste exercício, um levantamento e posterior readequação em todos
os locais de votação dos 4 (quatro) municípios que dela fazem parte,
razão por que a consulta ao Sistema ELO era imprescindível, para
assim poder quantificar, de forma correta, o quantitativo real do
número de faixas e cartazes que serão necessários na divulgação das
alterações ocorridas em todos os municípios pertencentes a este
Juízo.

Sendo assim, informo que a 8ª Zona Eleitoral necessitará
de 25 (vinte e cinco) faixas e de 100 (cem) cartazes.

Por fim, informo ainda que, quando solicitado por Vossa
Senhoria, será encaminhado o texto que deverá constar nas sobreditas faixas,
nos moldes determinados contratualmente.

É o que tinha a informar.
Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por ADELAIDE MICHELE FERREIRA MATIAS,
Chefe de Cartório, em 14/04/2020, às 23:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0685331 e o código CRC 6BB273D1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2226 - TRE-AL/39ª ZE

Em atenção a solicitação feita, informo que não há
previsão de uso de  faixas no âmbito desta 39° Zona Eleitoral.

 

Documento assinado eletronicamente por ARIANE ARCANJO DE SOUZA AMORIM,
Chefe de Cartório Substituta, em 15/04/2020, às 09:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0685411 e o código CRC 9B178222.

0002286-46.2020.6.02.8000 0685411v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2266 - TRE-AL/21ª ZE

Senhor Joel,

Em resposta a solicitação feita, informo que no âmbito desta 21ª Zona, não há
previsão de uso de faixas em função do pleito eleitoral.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS ROCHA RAMALHO DE
AZEVEDO, Chefe de Cartório, em 16/04/2020, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0686458 e o código CRC 04DC399A.

0002286-46.2020.6.02.8000 0686458v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3272 - TRE-AL/54ª ZE

Prezado Joel,
 
Em atenção ao solicitado, informo que não há previsão da

utilização de faixas no âmbito desta 54ª Zona Eleitoral nas Eleições Municipais
2020, entretanto, tal levantamento poderá sofrer alterações, visto que não
foram realizadas vistorias em todos os locais de votação.

Como parâmetro, expresso que foram utilizadas 6 (seis) faixas no
último pleito.

 
Atenciosamente,

 
JOSÉ CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR

Chefe de Cartório 54ª ZE/AL

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA
JÚNIOR, Chefe de Cartório, em 15/05/2020, às 10:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704609 e o código CRC 0AC54341.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de maio de 2020.

Aos cartórios eleitorais das  9ª, 12ª, 15ª, 20ª, 27ª, 28ª, 31ª, 45ª, 48ª, 50ª e 54ª  ZE`s

 

Senhores chefes,

 

Reportando-me ao que anteriormente requerido as Vossas Senhorias e
respondido, rogo-lhes que os quantitativos de fixas estimados por Vossa
Senhorias nos aludidos eventos, sejam distribuídos por município de sua
circunscrição, em razão da distribuição das faixas, por minicípio, firmada no
anexo II do TR em elaboração, evento 0676500. Por óbvio, o município não
contemplado será excluído do destacado anexo.
Por fim, encareço que as informações requeridas sejam ofertadas até o dia
05 (cinco) do fluente mês.
Cordialmente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 03/06/2020, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0712906 e o código CRC E3E98220.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2020.
Ao cartório eleitoral da 8ª ZE
 
Senhor chefe,
 
Reportando-me ao evento, 685331, informo que, a

despeito de o presente feito tratar de faxas e cartazes,
esclareço que, após consulta as gestões anteriores, foi-me
informado que as contratações passadas não comtemplaram
cartazes, razão pela qual foi formulado junto ao Termo de
Referência-TR em elaboração o modelo constante do anexo III
do TR, evento  0670811, o qual será seguido.

Assim sendo, encareço a Vossa Senhoria informar,
até o dia 05 do presente mês, o quantitativo de FAIXAS que
serão utilizadas por essa ZE, distrubuído por município
,em razão da distribuição das faixas, por minicípio, firmada no
anexo II do aludido TR em elaboração.

Cordialmente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 03/06/2020, às 15:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715379 e o código CRC 81A02216.

0002286-46.2020.6.02.8000 0715379v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2020.
Ao cartório eleitoral da 3ª ZE
 
Senhor chefe,
 
Reportando-me ao evento 0681449 e, dada a

premente necessidade de ultimar o Termo de Referência
tratado nestes autos, encareço a Vossa Senhoria confirmar o
quantitativo de faixas que serão necessárias para essa ZE.

Por fim, rogo que as informações sejam prestadas
até o dia 05 do presente mês.

Cordialmente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 03/06/2020, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715407 e o código CRC A9A818AF.

0002286-46.2020.6.02.8000 0715407v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2020.
Ao cartório eleitoral da 19ª ZE
 
Senhor chefe,
Reportando-me ao evento 0681051, rogo-lhe que seja
ratificado o quantitativo de fixas estimado por Vossa Senhoria (duas faixas),
encarecendo, ainda, informar como será a distribuição das faixas, por
município de sua circunscrição, em razão da distribuição das faixas, por
município, firmada no anexo II do TR em elaboração, evento 0676500. Por
óbvio, o município não contemplado será excluído do destacado anexo.
Por fim, encareço que as informações requeridas sejam ofertadas até o dia
05 (cinco) do fluente mês, vez que o TR será ultimado para instauração
do certame licitatório.
Cordialmente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 03/06/2020, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715418 e o código CRC 84129CEA.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4007 - TRE-AL/45ª ZE

Informo, que esta 45ZE, mantém o valor outrora informado.

 

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por TADEU BARREIRA LAGES, Chefe de
Cartório, em 03/06/2020, às 15:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715424 e o código CRC EDB55EF0.

0002286-46.2020.6.02.8000 0715424v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2020.
Ao cartório eleitoral da 45 ZE
 
Prezado Tadeu,
 
Reportando-me ao evento 0715424,

considerando que a 45ª ZE compreende os municípios de
Igaci, Coité do Nóia e Taquarana,  necessido que seja
indicada a distruição das 10 faixas, por cada um dos aludidos
municípios.

Cordialmente.  

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 03/06/2020, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715433 e o código CRC DD7481F0.

0002286-46.2020.6.02.8000 0715433v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2020.

Ao cartório eleitoral da 46ª ZE

 

Senhor chefe,

Reportando-me ao evento 0677492, rogo-lhe  informar como será a distribuição das
faixas, por município de sua circunscrição, em razão da distribuição das faixas, por
município, firmada no anexo II do TR em elaboração, evento 0676500. Por óbvio, o
município não contemplado será excluído do destacado anexo.

Por fim, esclareço que a requerida distribuição não terá prejuízo, decorrente de
alteração do local de votação, como alertado por Vossa Senhoria, desde que mantido o
quantitativo indicado por Vossa Senhoria (10 faixas),  em razão da possibilidade de
remanejamento do referido quantitativo.

Por fim, encareço que as informações requeridas sejam ofertadas até o dia 05 (cinco)
do fluente mês, vez que o TR será ultimado para instauração do certame licitatório.

Cordialmente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 03/06/2020, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715451 e o código CRC 0CEECCCF.

0002286-46.2020.6.02.8000 0715451v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2020.

Ao cartório eleitoral da 40ª ZE

 

Senhora chefe,

Reportando-me ao evento 0677895, rogo-lhe  que informado, ainda que de forma
estimada, o quantitativo de faixas e como será a distribuição das faixas, por município
de sua circunscrição, em razão da distribuição das faixas, por município, firmada no
anexo II do TR em elaboração, evento 0676500. 

Por fim, esclareço que a requerida quantitficação não terá prejuízo, em relação a futura
distribuição entre os município,  em razão da possibilidade de remanejamento das
faixas, dentro do quantitativo estimado.

Por fim, encareço que as informações requeridas sejam ofertadas até o dia 05 (cinco)
do fluente mês, vez que o TR será ultimado para instauração do certame licitatório.

Cordialmente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 03/06/2020, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715512 e o código CRC 8F4AF144.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2020.
À Comissão Permanente de Planejamento de Eleições
 
Prezados,
 
Cumprimentando-os, considerando a imprescindibilidade das
informações solicitadas e reiteradas às unidaddes cartórárias, com
data final para prestação dos esclarecmentos e informações
complementares até o dia 05 do presente mês, a exemplo dos
eventos 0712906, 0715379, 0715407, dentre outros, informo que
aguardo as informações requestadas para ultimação do Termo de
Referência e sua sujeição a essa Comissão.
Apenas a título de registro, parte das informações já foram
solicitadas e foram prestadas de forma incompleta por algumas
unidades cartorárias, razão da inistência da diligência, pela
indispensabilidade das aludidas informações, sem olvidar outras
situações pontuais que carecem de decisão, até o prazo final acima
assinalado, tudo documentado nestes autos.
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 03/06/2020, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715531 e o código CRC 5F1D0327.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4020 - TRE-AL/8ª ZE

Senhor Gestor,
 
A quantidade de faixas requerida anteriormente, vale dizer, 25

(vinte e cinco) faixas está mantida.
Por oportuno, informo que as faixas serão utilizadas em todos os

4 municípios pertencentes a esta 8ª Zona Eleitoral, no entanto o envio das
anteditas faixas pode se concentrar na Sede da Zona - Pilar.

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por ADELAIDE MICHELE FERREIRA MATIAS,
Chefe de Cartório, em 03/06/2020, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715681 e o código CRC 7C81870C.

0002286-46.2020.6.02.8000 0715681v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4021 - TRE-AL/19ª ZE

Sr. Gestor,
Em atenção ao Despacho SAPEV  (0715418), informo que

as 2 (duas) faixas solicitadas até o presente momento serão utilizadas
no Município de Olivença. Reitero, no entanto, a ressalva de que esse
levantemento foi realizado com base nas informações que
dispunhamos naquela oportunidade, podendo sofrer alterações
futuras em virtude de fatos supervenientes, a exemplo da interdição
de prédio que funciona como local de votação.

Assim, somente após a realização de vistorias nos locais
de votação em período próximo ao da realização das Eleições
Municipais é que poderá ser confirmado o quantitativo de faixas que
esta Zona Eleitoral necessita. 

Isto é o que temos a informar. 

 

Guilherme Appelt
Chefe de Cartório

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME APPELT, Chefe de Cartório,
em 03/06/2020, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715688 e o código CRC A1BB7348.

0002286-46.2020.6.02.8000 0715688v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4029 - TRE-AL/15ª ZE

A quantidade de faixas requerida anteriormente, vale dizer, dez  faixas está mantida,
todas serão usadas no município de Rio Largo.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA BRAGA DE OLIVEIRA, Chefe de
Cartório, em 04/06/2020, às 09:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715819 e o código CRC A36B0143.

0002286-46.2020.6.02.8000 0715819v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4031 - TRE-AL/46ª ZE

Sr. Gestor,
Em atenção ao solicitado no despacho (0715418), informo

que na eleição anterior utilizamos 10 (dez) faixas, entretanto faço a
estimativa de que nas próximas eleições utilizaremos (8) oito faixas,
quantitativo que poderá variar quando da realização das vistorias nos
locais de votação.

Era o que cumpria informar.
Atenciosamente;

 

 
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA BITTENCOURT DE ALMEIDA
SILVA, Chefe de Cartório, em 04/06/2020, às 09:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715838 e o código CRC BE3D29E8.

0002286-46.2020.6.02.8000 0715838v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4033 - TRE-AL/27ª ZE

Sr. Gestor,
Em atenção ao solicitado no despacho (0715418), informo que fiz

uma estimativa que utilizaremos 6 (seis) faixas, quantitativo que poderá variar
quando da realização das vistorias nos locais de votação, mas que a princípio
seriam 04 (quatro) para Canapi, e 02 (duas) para Mata Grande.

Era o que cumpria informar.
Atenciosamente,

Maria Daniela Oliveira
Chefe de Cartório

Documento assinado eletronicamente por MARIA DANIELA COSTA ACIOLI DE
OLIVEIRA, Chefe de Cartório, em 04/06/2020, às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715855 e o código CRC 296E9FB4.

0002286-46.2020.6.02.8000 0715855v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4036 - TRE-AL/50ª ZE

Sr. Gestor,
Em atenção ao solicitado no despacho (0712906), retifico a

informação anterior (0677448) e passo a discriminar a estimativa atual para
cada município que compõe a 50ª Zona - Maravilha/AL:

Maravilha: 2
Ouro Branco: 2
Poço das Trincheiras: 2

Ressalto que o quantitativo poderá variar quando da realização
das vistorias nos locais de votação.

Era o que cumpria informar.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MICHAEL LIMA SOARES, Chefe de
Cartório, em 04/06/2020, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715897 e o código CRC 3B4D3325.

0002286-46.2020.6.02.8000 0715897v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4039 - TRE-AL/9ª ZE

Em atenção ao despacho SAPEV 0712906, ratifico a informação
1818 (0676859) prestada nestes autos.

De fato, precisaremos apenas de duas faixas, para utilização no
Município de Messias, em decorrência da alteração de um local de votação.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por FABRÍCIO DE OLIVEIRA PIMENTEL, Chefe
de Cartório, em 04/06/2020, às 12:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715938 e o código CRC 94D4D20B.

0002286-46.2020.6.02.8000 0715938v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4040 - TRE-AL/28ª ZE

 
 

Prezado Me. Joel,

Conforme solicitado no despacho (0712906), ratifico a informação anterior (0679920)
e passo a discriminar a estimativa atual para cada município que compõe a 28ª Zona -
Quebrangulo/AL:

TOTAL DE FAIXAS POR MUNICÍPIO
MUNICÍPIO QUANTIDADE
Quebrangulo 5
Paulo Jacinto 4

Chã Preta 4
Belém 6

Ressalto que o quantitativo poderá variar quando da realização das vistorias nos locais
de votação.

Atenciosamente,

 

Dennys Fabiano de M. Torres
Técnico Judiciário da 28ªZE

Documento assinado eletronicamente por DENNYS FABIANO DE MENDONÇA
TORRES, Técnico Judiciário, em 04/06/2020, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715947 e o código CRC AB55D851.

0002286-46.2020.6.02.8000 0715947v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4042 - TRE-AL/12ª ZE

Em atenção ao Despacho SAPEV 0712906, retifico a informação
prestada na Informação 1870, informando que no âmbito da 12ª ZE - Passo de
Camaragibe, iremos precisar de 09 (nove) faixas para a realização das Eleições
Municipais 2020, a serem utilizadas segundo a distribuição abaixo:

02 (duas) em Porto de Pedras
02 (duas) em São Miguel dos Milagres
05 (cinco) em Matriz de Camaragibe

Documento assinado eletronicamente por VIRGÍLIO WANDERLEY NEPOMUCENO
AGRA, Técnico Judiciário, em 04/06/2020, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715959 e o código CRC 186C7988.

0002286-46.2020.6.02.8000 0715959v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4065 - TRE-AL/48ª ZE

Em atenção ao Despacho SAPEV 0712906, retifico a informação
prestada na Informação anterior, informando que no âmbito da 48ª ZE - Boca
da Mata, iremos precisar de 08 (oito) faixas para a realização das Eleições
Municipais 2020, a serem utilizadas segundo a distribuição abaixo:

05 (três) em Boca da Mata
03 (duas) em Anadia
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA LUIZA CHAVES, Chefe de Cartório,
em 05/06/2020, às 10:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0716519 e o código CRC DCABEE11.

0002286-46.2020.6.02.8000 0716519v3

Informação 4065 (0716519)         SEI 0002286-46.2020.6.02.8000 / pg. 84



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4085 - TRE-AL/31ª ZE

Informo que as 4 (quatro) faixas solicitadas por esta 31ª ZE serão
utilizadas no município de CRAÍBAS. Não utilizaremos faixas no município sede
desta ZE (Major Izidoro).

Atenciosamente,
 
Sidney da Silva Rêgo
Chefe do Cartório - 31ª ZE

Documento assinado eletronicamente por SIDNEY DA SILVA RÊGO, Chefe de
Cartório, em 05/06/2020, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0716839 e o código CRC 3003E569.

0002286-46.2020.6.02.8000 0716839v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4105 - TRE-AL/3ª ZE

Informo que a 3a Zona Eleitoral necessitará de 12 (doze) faixas
para o pleito de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO ALVES FILHO, Chefe de Cartório, em
08/06/2020, às 12:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0717118 e o código CRC 1DE46CC4.

0002286-46.2020.6.02.8000 0717118v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4116 - TRE-AL/2ª ZE

Devido a algumas informações extraoficiais, ainda anteriores ao
fechamento das atividades presenciais, e que davam conta de reformas
estruturais em locais de votação desta Unidade Eleitoral, informo que a 2ª
ZE/AL necessitará de uma quantidade estimada de 10 a 15 faixas.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por TEDDIE WILL DE OLIVEIRA MENEZES,
Chefe de Cartório, em 08/06/2020, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0717475 e o código CRC F15EECDB.

0002286-46.2020.6.02.8000 0717475v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4151 - TRE-AL/40ª ZE

            
Senhor Gestor,
 
Em atendimento ao Despacho SAPEV 0715512, informo

que:
 
1 - prestei a informação da quantidade estimada de faixas

para a 40ª ZE/AL, conforme consta na Informação nº 1893 - TRE-
AL/40ª ZE (0677895), vejamos:

Considerando a atual conjuntura emergencial que
estamos vivenciando, não tenho como prestar a
informação requerida com o número exato da
quantidade de faixas necessárias para a 40ª ZE/AL,
conforme respondido por e-mail no dia 25/03/2020, uma
vez que não realizamos a vistoria em todos os locais de
votação.
Entretando, com a disponibilização da VPN, localizei o
número de faixas requeridas no pleito de 2018. Foram 5
(cinco) faixas solicitadas para o município de Piranhas. 

Ressalto que a quantidade retromencionada foi a
necessária para o pleito de 2018, a qual informo nestes
autos para fins de parâmetro. Como não realizamos a
vistoria dos locais de votação dos municípios que
integram esta Zona Eleitoral (Delmiro Gouveia, Olho
D'Água do Casado e Piranhas), não temos como
precisar o número exato de nossa necessidade para as
eleições municipais de 2020 (grifo nosso).
 

2 - a distribuição das faixas será: Piranhas: 4, Delmiro
Gouveia: 1.

 
Ademais, reitero a ressalva que esse levantamento foi

efetivado com base nos dados do pleito 2018 e que não temos como
precisar o número exato de nossa necessidade para as eleições
vindouras, uma vez que não realizamos a vistoria dos locais de
votação dos municípios que integram esta Zona Eleitoral, até a
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presente data, em virtude da atual conjuntura de pandemia.
 
Delmiro Gouveia - AL, 10 de junho de 2020.
 

MICHEL SILVA AZEVÊDO
TJAA/Chefe de Cartório - 40ª ZE/AL

Documento assinado eletronicamente por MICHEL SILVA AZEVÊDO, Chefe de
Cartório, em 10/06/2020, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0718695 e o código CRC 238F2671.

0002286-46.2020.6.02.8000 0718695v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2020.
Senhor Diretor- Geral.
 
Em reunião realizada no dia 17 de junho do corrente ano,

cuja ata encontra-se em processo de elaboração e/ou colheita de
assinaturas (0721033), houve as seguintes deliberações:

3. 0002286-46.2020.6.02.8000 - (O gestor informa que
se encontra aguardando as informações requestadas
às ZE's para ultimação do Termo de Referência e sua
sujeição a essa Comissão. Analisar a possibilidade de
concessão de prazo para entrega do TR à CPPE, face
à prestação das informações pelas Zonas Eleitorais).
Deliberação: O Gestor contratual deverá elaborar o
Termo de Referência tendo em vista que foi
oportunizado para os Cartórios prazo para
manifestação, sendo que os Cartórios Eleitorais que
não se manifestaram ou o fizeram de forma
incompleta, deverão arcar com o ônus e o Gestor
contratual deverá seguir nos demais atos, adotando-
se quando necessário parâmetros de logística da
eleição anterior. 

 
Em sendo assim, encaminho os presentes autos a Vossa

Senhoria para ulteriores providências.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 17/06/2020, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 17/06/2020, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721205 e o código CRC F6836B12.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4250 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV

À DG
 
Senhor Diretor,
 
Em face do que decido. a teor da informação 0721205, informo

que estou fazendo uma revisão das informações para consolidação do TR,
aplicando o que foi decidido,  encarecendo o prazo de até o dia 19.06.2020
(sexta-feira), para ultimação do feito e seu encaminhamento à Comissão
competente, em razão do elevado número de informações e reconsultas até
então realizadas, necessárias para solver dúvidas.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 17/06/2020, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721251 e o código CRC 96960651.

0002286-46.2020.6.02.8000 0721251v5

Informação 4250 (0721251)         SEI 0002286-46.2020.6.02.8000 / pg. 92



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4253 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV

Aos Cartórios Eleitorais da 33ª e 54ª ZE`s
 
Senhores Chefes,
 
Reportando-me ao evento 0676486, rogo as Vossas Senhorias

informar, até 19.06.2020, o quantitativo de fixas que serão utilizadas no Pleito
que se avizinha, nas suas respectivas Zonas, se for o caso.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 18/06/2020, às 09:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721339 e o código CRC D08D5D3D.

0002286-46.2020.6.02.8000 0721339v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4257 - TRE-AL/54ª ZE

Prezado Joel,
Em atenção a solicitação feita, informo que há previsão de uso de

04 (quatro) faixas no âmbito desta 54ª Zona Eleitoral.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA
JÚNIOR, Chefe de Cartório, em 18/06/2020, às 10:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721380 e o código CRC B3F2AE68.

0002286-46.2020.6.02.8000 0721380v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4258 - TRE-AL/33ª ZE

Sr. JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA
Seção de Administração de Prédios e Veículos,

Em observância ao documento SEI nº 0721339, informo que esta 33ª Zona deve
precisar de 06 (seis) faixas para utilização nas Eleições 2020.

Contudo, esse é um número apenas estimado, visto que, por conta do atual momento
de pandemia, pelo Covid-19, estamos em regime de teletrabalho desde março de 2020.
Ou seja, não realizamos ainda quaisquer vistorias em nossos Locais de Votação, não
sendo possível avaliar eventuais necessidades para colocação de faixas informativas
etc.

Por oportuno, gostaria de registrar que, analisando a aba “Consultar Andamento”,
verifiquei que o presente procedimento eletrônico apenas foi remetido a esta 33ª Zona,
no dia de hoje, razão pela qual ainda não havíamos prestado a Informação, conforme
determinado no evento SEI nº 0676486.

Era o que tinha a informar.

Documento assinado eletronicamente por JANAÍNA MARA BATALHA DE GOIS, Chefe
de Cartório Substituta, em 18/06/2020, às 11:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721381 e o código CRC 9E9BEEB2.

0002286-46.2020.6.02.8000 0721381v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2020.
Acolho a solicitação do Sr. gestor contratual, inserta no

Despacho 0721251, para conceder o prazo até o dia 19.06.2020
(sexta-feira) para elaboração do Termo de Referência, nos termos da
deliberação da reunião da CPPE ocorrida em 17/06/2020, conforme
consignado no Despacho AGE 0721205

Vão-se os autos ao gestor contratual.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/06/2020, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721427 e o código CRC 0E80B3F4.

0002286-46.2020.6.02.8000 0721427v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2020.
Aos cartórios eleitorais da 7ª, 17ª e 49ª ZE`s
 
Senhores Chefes,
Reportando-me ao evento 0676486, rogo informar

nos presentes autos, até dia 19.06.2020 (sexta-feira) o
quantitativo de fixas, se for o caso, que serão utlizadas no
pleito que se aproxima, por município de sua circunscrição.

Cordialmente

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 18/06/2020, às 12:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721449 e o código CRC 422C4EE7.

0002286-46.2020.6.02.8000 0721449v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4267 - TRE-AL/7ª ZE

            Em atenção ao solicitado, informo que há previsão de uso de
06 (seis) faixas no âmbito desta 007ª Zona Eleitoral de Coruripe/AL.
Contudo, a confimação exata desse quantitativo só será possível após
realizadas e concluídas as vistorias aos locais de votação.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por IVANA MARIA COSTA MELO, Técnico
Judiciário, em 18/06/2020, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721555 e o código CRC 0B9DE264.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4272 - TRE-AL/17ª ZE

Informo nesta 17ª Zona Eleitoral houve algumas alterações de
Locais de Votação e poderemos fazer ainda alguns ajustes devido à
peculiaridade do momento de pandemia. Portanto, visando uniformizar as
informações para os eleitores, solicitamos a reserva de 18 (dezoito) faixas para
identificação dos Locais de Votação nos 3 (três) municípios desta 17ª Zona
Eleitoral: São Luís do Quitunde, Barra de Santo Antônio e Paripueira.

Documento assinado eletronicamente por DELÚSIO JOSÉ SANTOS ANDRADE, Chefe
de Cartório, em 18/06/2020, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721667 e o código CRC 3B33E340.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de junho de 2020.
À DG e CPPE
 
Senhor Diretor/Prezados Senhores,
Cumprindo o que requerido por este subscritor,

evento 0721251, e acolhido pela DG, evento 0721427, segue
anexo, evento 0722465, o Termo de Referência alusivo a
confecção de faixas. Ressalto que, em consultas às últimas
gestões fui informado de que as contratações antetiores não
contemplaram cartazes, fato que se repete na presente, ora de
conhecimento de todas as unidades cartorárias.

Registo que, por fim, todos os cartórios eleitorais
se manifestaram, dispensando a aplicação da regra supletiva,
firmada pela CPPE, evento 0721205. 

Esclareço que, em razão de alguns cartórios não
terem indicado a distribuição do quantitativo de faixas dentre
os municípios de sua circunscrição, impulsionou o presente
gestor a direcionar o quantitativo indicado pelo cartório a um
dos municípios de sua circunscrição, de regra a Sede, no
entanto, sem qualquer prejuízo à eventual
e futura  distribuição dentre os municípios da Zona Eleitoral,
respeitado o quantitativo solicitado.   

Por fim, em que pese o fato de alguns cartórios
eleitorais apontarem para a impossibilidade de precisar o
quantitativo de faixas que haverão de necessitar, formulando-
o em termos estimativos, muitos em razão da necessidade de
realizar vistorias, no entanto, dada a necessidade de
impulsionar os autos rumo à contratação, inviabiliza o
aguardo da comentada diligência.

Cordialmente. 
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 19/06/2020, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0722442 e o código CRC 00C2112E.
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

       TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO: 

Contratação de Pessoa Jurídica, mediante registro de preços, para confecção de 
faixas, para apoio às atividades de Seções Eleitorais nos municípios do Estado de 
Alagoas, atendendo a ampla divulgação do Pleito 2020. 

2. JUSTIFICATIVA: 

a) Proporcionar condições adequadas para instalação de Seções Eleitorais do Estado 
atendendo as necessidades do Pleito 2020; 

b) Necessidade de divulgação das eventuais alterações de locais de votação/seção 
eleitoral promovidas para o Pleito de 2020 nos diversos prédios públicos 
disponibilizados à Justiça Eleitoral. 

c) Entende-se como adequado o uso de faixas de tecido por serem materiais baratos, 
fáceis de transportar e de instalar. 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a. As faixas deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, com o 
uso de tinta que resista às intempéries (chuva e sol) e devem ter acabamento com 
barras de madeira dupla nas suas extremidades, de modo a permitir que sejam 
estendidos permitindo sua perfeita leitura; 

b. Os materiais, tributos, encargos, equipamentos de proteção individual ou 
coletiva (EPI e EPC), a mão de obra e entrega no local indicado deverão estar 
inclusos no custo total e ser fornecido pela CONTRATADA e sob sua exclusiva 
responsabilidade; 

c. O julgamento das propostas será por preço global (lote único). 

4. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

1 
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a. Estima-se que serão necessárias, no máximo, 301 (trezentas e uma) faixas 
em tecido (bramante ou morim), para os municípios relacionados no anexo II, 
montadas com acabamento de madeira duplo nas extremidades; 

b. As faixas deverão ter comprimento mínimo de 3,0 m e largura mínima 
de 80 cm; 

c. O tecido e as tintas usadas deverão ser de boa qualidade, de modo que 
possam ser usadas tanto no primeiro turno das eleições, quanto no segundo turno, 
se houver; 

d. A madeira usada para o acabamento das faixas deverá ser de boa qualidade, 
suas extremidades deverão ser serradas, sem pontas que possam ferir ou lesionar 
aqueles que as manuseiem e que permitam estender as peças de modo a 
possibilitar sua clara leitura 

e. As faixas deverão ser dotadas de 4 (quatro) cordões de nylon (polietileno) 
ou material similar, com 2mm de diâmetro, com comprimento de 3 metros cada, 
para permitir a sua afixação, 

f. As faixas serão confeccionadas em 2 (dois) modelos, conforme anexo III 
deste termo de referência. 

5. DA ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO: 

5.1. Todo material confeccionado deverá ser entregue no Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo (também conhecida 
por Via Expressa), n.º 7200 "D", Antares, Maceió – AL, CEP: 57.046-000, no horário 
das 13h00 às 17h00 no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, para quantidades até 100 
(cem) faixas; de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que 100 (cem) faixas; 

5.2. A beneficiária do registro de preços terá o prazo de 1 (um) dia útil para confirmação 
do recebimento da nota de empenho, através de e-mail ou telefone deste TRE/AL; 

5.2.1. No caso de inexistência da confirmação exigida no item anterior, será emitida 
certidão por servidor do setor solicitante, registrando a data do recebimento da nota de 
empenho pela beneficiária; 

5.3. Os materiais serão inspecionados por ocasião de seu recebimento na Seção de 
Almoxarifado. Em hipótese alguma será aceito material diferente do que foi cotado 
e/ou que esteja em desacordo com a descrição do material constante neste termo de 
referência, com defeito de fabricação, avarias, manchas de tinta ou, ainda, divergente 
da amostra retida, ficando a beneficiária do Registro de Preços obrigada a recolhê-lo e 
substitui-lo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem qualquer ônus para o 
TRE/AL; 
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5.3.1. As faixas deverão estar especificadas individualmente (no verso ou com algum 
material que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona Eleitoral a que 
ela pertence), antes de abri-la para conferência; 

5.4. O material deverá ser entregue de acordo com a solicitação, à medida em que as 
Zonas Eleitorais informarem suas demandas. 

6. PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-corrente da 
contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota 
Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para 
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos 
Fiscais e Previdenciários; 

a. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada no mesmo prazo 
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento pelo gestor do contrato; 

b. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Receita Federal 
do Brasil. 

7. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

Designação através de Portaria exarada pela Presidência desta Corte Eleitoral. 

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

8.1 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 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 
10% (dez por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo 
contratual, na hipótese de atraso injustificado; 

c. Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, 
a incidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo 
remanescente de contrato; 

d. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 
ou Municípios, descredenciamento no SICAF, ou no sistema de cadastramento 
de fornecedores, pelo prazo de até 5(cinco) anos, caso convocado dentro do 
prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
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apresentar documentação falsa exigida para o certam e, 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, 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a02 (dois) anos, conforme previsto 
no art.7ºdaLeinº10.520/2002; 

8.2A Administração, par a aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e 
as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e 
a ampla defesa; 

8.3AsmultaspoderãosercumuladaseserãodescontadasdosvaloresdevidosàCONTRATA
DA,sehouver,oucobradasjudicialmente. 

9. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: 

Pesquisa a cargo da COMAP. 

ANEXO I 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

OBJETO: CONFECÇÃO DE FAIXAS DE PANO 

 

Item Descrição do Material Quantidade 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 

Faixa em tecido (bramante ou morim) de boa 
qualidade, com comprimento mínimo de 3,0 m e 
largura mínima de 80 cm, com acabamento de madeira 
duplo nas extremidades, de boa qualidade e com 
pontas serradas 

 

 
  

 

Empresa:________________________________________CNPJ:________________ 

 

Endereço:____________________________________________________________ 

 

Telefone: ___________________ 
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Validade da proposta: 30 (trinta) dias 

 

Fica a presente empresa ciente das condições estabelecidas no Termo de Referência, 
estando de acordo com o mesmo para o fornecimento dos itens. 

  

INCLUSO NO VALOR TOTAL TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS, 
MATERIAIS, MÃO DE OBRA E DESPESAS COM ENTREGA. 

  

Maceió, _____ de ________ de 2020. 

_____________________________________ 

Carimbo e assinatura do representante legal 

  

ANEXO II 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS FAIXAS 

  

MUNICÍPIO QUANTIDADE DE FAIXAS 

  

Anadia 03 

Atalaia 03 

Arapiraca 16 

  

Barra de São Miguel 01 

Batalha 01 

Belém 06 

Belo Monte 02 
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Boca da Mata 05 

  

Cacimbinhas 08 

  

  

Campo Alegre 04 

Campo Grande 10 

Canapi 04 

  

  

Chã Preta 04 

  

  

  

Coruripe 06 

Craíbas 04 

Delmiro Gouveia 01 

  

  

Feira Grande 02 
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Flexeiras 02 

  

  

Igaci 10 

  

  

  

  

Japaratinga 02 

  

  

Joaquim Gomes 04 

  

Junqueiro 02 

  

Limoeiro de Anadia 04 

Maceió 47 

  

  

Maragogi 04 

Maravilha 02 
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Marechal Deodoro 11 

  

Mata Grande 02 

Matriz de Camaragibe 05 

Messias 02 

  

Monteirópolis 01 

  

  

Olho D’Água das Flores 02 

  

  

  

Ouro Branco 02 

Palestina 04 

Palmeira dos Índios 10 

Pão de Açúcar 04 

  

  

Passo de Camaragibe 04 

Paulo Jacinto 04 
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Penedo 12 

  

Pilar 25 

  

Piranhas 04 

Poço das Trincheiras 02 

Porto Calvo 02 

Porto de Pedras 02 

  

Quebrangulo 05 

Rio Largo 10 

  

  

Santana do Ipanema 02 

  

  

  

São José da Tapera 03 

São Luís do Quitunde 18 

São Miguel dos Campos 02 

São Miguel dos Milagres 02 
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Senador Rui Palmeira 02 

  

  

Teotônio Vilela 02 

  

  

  

  
ANEXO III 

  

MODELOS: 

FAIXAS DA XXXª ZONA ELEITORAL 

 

SOLICITADAS UM TOTAL DE: xx (xxxxxxx) FAIXAS DE ACORDO COM OS 
MODELOS ABAIXO: 

  

MODELO 01: (determinar a quantidade) faixa(s) 

  

TRE INFORMA: 
AS SEÇÕES XX, WW e ZZ ESTÃO (nome do novo local de votação), 

(endereço do novo local de votação). 

  

MODELO 02: (determinar a quantidade) faixa(s) 

  

TRE INFORMA: 
ESTÃO NESTE LOCAL AS SEÇÕES XX, WW e ZZ QUE FUNCIONAVAM NO (nome do 

antigo local de votação). 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2020.
Considerando o Termo de Referência apresentado

no evento SEI nº 0722465, cujo objeto é a confecção de faixas
para apoio às atividades de Seções Eleitorais nos municípios
do Estado de Alagoas, atendendo a ampla divulgação do Pleito
2020, encaminho os presentes autos eletrônicos à Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições - CPPE, para análise
e providências de sua competência.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/06/2020, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0722998 e o código CRC B1B5790C.

0002286-46.2020.6.02.8000 0722998v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO:

Contratação de Pessoa Jurídica, mediante registro de preços, para confecção de
faixas, para apoio às atividades de Seções Eleitorais nos municípios do Estado de
Alagoas, atendendo a ampla divulgação do Pleito 2020.

2. JUSTIFICATIVA:

a) Proporcionar condições adequadas para instalação de Seções Eleitorais do Estado
atendendo as necessidades do Pleito 2020;

b) Necessidade de divulgação das eventuais alterações de locais de votação/seção
eleitoral promovidas para o Pleito de 2020 nos diversos prédios públicos
disponibilizados à Justiça Eleitoral.

c) Entende-se como adequado o uso de faixas de tecido por serem materiais baratos,
fáceis de transportar e de instalar.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS:

a. As faixas deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, com o uso de
tinta que resista às intempéries (chuva e sol) e devem ter acabamento com barras
de madeira dupla nas suas extremidades, de modo a permitir que sejam
estendidos permitindo sua perfeita leitura;

b. Os materiais, tributos, encargos, equipamentos de proteção individual ou coletiva
(EPI e EPC), a mão de obra e entrega no local indicado deverão estar inclusos no
custo total e ser fornecido pela CONTRATADA e sob sua exclusiva
responsabilidade;

c. O julgamento das propostas será por preço global (lote único).

4. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

a. Estima-se que serão necessárias, no máximo, 301 (trezentas e uma) faixas em
tecido (bramante ou morim), para os municípios relacionados no anexo II,
montadas com acabamento de madeira duplo nas extremidades;

b. As faixas deverão ter comprimento mínimo de 3,0 m e largura mínima de 80 cm;

c. O tecido e as tintas usadas deverão ser de boa qualidade, de modo que possam
ser usadas tanto no primeiro turno das eleições, quanto no segundo turno, se
houver;

d. A madeira usada para o acabamento das faixas deverá ser de boa qualidade, suas
extremidades deverão ser serradas, sem pontas que possam ferir ou lesionar
aqueles que as manuseiem e que permitam estender as peças de modo a
possibilitar sua clara leitura

e. As faixas deverão ser dotadas de 4 (quatro) cordões de nylon (polietileno) ou
material similar, com 2mm de diâmetro, com comprimento de 3 metros cada, para
permitir a sua afixação,

f. As faixas serão confeccionadas em 2 (dois) modelos, conforme anexo III deste
termo de referência.

5. DA ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO:

5.1. Todo material confeccionado deverá ser entregue no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo (também conhecida por
Via Expressa), n.º 7200 "D", Antares, Maceió – AL, CEP: 57.046-000, no horário das
13h00 às 17h00 no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, para quantidades até 100
(cem) faixas; de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que 100 (cem) faixas;
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5.2. A beneficiária do registro de preços terá o prazo de 1 (um) dia útil para
confirmação do recebimento da nota de empenho, através de e-mail ou telefone deste
TRE/AL;

5.2.1. No caso de inexistência da confirmação exigida no item anterior, será emitida
certidão por servidor do setor solicitante, registrando a data do recebimento da nota
de empenho pela beneficiária;

5.3. Os materiais serão inspecionados por ocasião de seu recebimento na Seção de
Almoxarifado. Em hipótese alguma será aceito material diferente do que foi cotado e/ou
que esteja em desacordo com a descrição do material constante neste termo de
referência, com defeito de fabricação, avarias, manchas de tinta ou, ainda, divergente
da amostra retida, ficando a beneficiária do Registro de Preços obrigada a recolhê-lo e
substitui-lo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem qualquer ônus para o
TRE/AL;

5.3.1. As faixas deverão estar especificadas individualmente (no verso ou com algum
material que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona Eleitoral a que ela
pertence), antes de abri-la para conferência;

5.4. O material deverá ser entregue de acordo com a solicitação, à medida em que as
Zonas Eleitorais informarem suas demandas.

6. PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-corrente da
contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva
Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos
Fiscais e Previdenciários;

a. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada no mesmo prazo de 10
(dez) dias, a contar do seu recebimento pelo gestor do contrato;

b. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Receita Federal do Brasil.

7. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

Designação através de Portaria exarada pela Presidência desta Corte Eleitoral.

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1 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 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual,
na hipótese de atraso injustificado;

c. Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a incidir
sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente de
contrato;

d. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, descredenciamento no SICAF, ou no sistema de cadastramento de
fornecedores, pelo prazo de até 5(cinco) anos, caso convocado dentro do prazo
de validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certam e, 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,
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a02 (dois) anos, conforme previsto
no art.7ºdaLeinº10.520/2002;

8.2A Administração, par a aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e
as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a
ampla defesa;

8.3AsmultaspoderãosercumuladaseserãodescontadasdosvaloresdevidosàCONTRATADA,sehouver,oucobradasjudicialmente.

9. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

Pesquisa a cargo da COMAP.
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ANEXO I

 

PROPOSTA DE PREÇOS

 

OBJETO: CONFECÇÃO DE FAIXAS DE PANO

 

Item Descrição do Material Quantidade Valor
Unitário

Valor
Total

1

Faixa em tecido (bramante ou morim) de
boa qualidade, com comprimento mínimo
de 3,0 m e largura mínima de 80 cm, com
acabamento de madeira duplo nas
extremidades, de boa qualidade e com
pontas serradas

 

 
  

 

Empresa:________________________________________CNPJ:________________

 

Endereço:____________________________________________________________

 

Telefone: ___________________

 

Validade da proposta: 30 (trinta) dias

 

Fica a presente empresa ciente das condições estabelecidas no Termo de Referência,
estando de acordo com o mesmo para o fornecimento dos itens.

 

INCLUSO NO VALOR TOTAL TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS, MATERIAIS, MÃO DE
OBRA E DESPESAS COM ENTREGA.

 

Maceió, _____ de ________ de 2020.

_____________________________________

Carimbo e assinatura do representante legal

 

ANEXO II

 

DISTRIBUIÇÃO DAS FAIXAS
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MUNICÍPIO QUANTIDADE DE FAIXAS

Anadia 03

Atalaia 03

Arapiraca 16

Barra de São Miguel 01

Batalha 01

Belém 06

Belo Monte 02

Boca da Mata 05

Cacimbinhas 08

Campo Alegre 04

Campo Grande 10

Canapi 04

Chã Preta 04

Coruripe 06

Craíbas 04

Delmiro Gouveia 01

Feira Grande 02

Flexeiras 02

Igaci 10

Japaratinga 02

Joaquim Gomes 04

Junqueiro 02

Limoeiro de Anadia 04
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Maceió 47

Maragogi 04

Maravilha 02

Marechal Deodoro 11

Mata Grande 02

Matriz de Camaragibe 05

Messias 02

Monteirópolis 01

Olho D’Água das Flores 02

Ouro Branco 02

Palestina 04

Palmeira dos Índios 10

Pão de Açúcar 04

Passo de Camaragibe 04

Paulo Jacinto 04

Penedo 12

Pilar 25

Piranhas 04

Poço das Trincheiras 02

Porto Calvo 02

Porto de Pedras 02

Quebrangulo 05

Rio Largo 10

Santana do Ipanema 02
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São José da Tapera 03

São Luís do Quitunde 18

São Miguel dos Campos 02

São Miguel dos Milagres 02

Senador Rui Palmeira 02

Teotônio Vilela 02

 

                                                                                                 ANEXO III

 

MODELOS:

FAIXAS DA XXXª ZONA ELEITORAL

 

SOLICITADAS UM TOTAL DE: xx (xxxxxxx) FAIXAS DE ACORDO COM OS
MODELOS ABAIXO:

 

MODELO 01: (determinar a quantidade) faixa(s)

 

TRE INFORMA:

AS SEÇÕES XX, WW e ZZ ESTÃO (nome do novo local de votação),

(endereço do novo local de votação).

 

MODELO 02: (determinar a quantidade) faixa(s)

 

TRE INFORMA:

ESTÃO NESTE LOCAL AS SEÇÕES XX, WW e ZZ QUE FUNCIONAVAM
NO (nome do antigo local de votação).

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 25/06/2020, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0724073 e o código CRC 1652772F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2020.

À  DG e CPPE

Senhor Diretor/Prezados Senhores,

Em atenção aos normativos, reapresento o TR alusivo a confecção de faixas, evento
0724073, com idêntico conteúdo ao retratado no evento 0722465.

Cordialmente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 25/06/2020, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0724077 e o código CRC 42F89CDD.

0002286-46.2020.6.02.8000 0724077v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de junho de 2020.
Considerando o Termo de Referência alusivo a

confecção de faixas (0724073), reapresentado pelo gestor
contratual, faço encaminhar os autos à CPPE.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
30/06/2020, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0724598 e o código CRC EEAF4B90.

0002286-46.2020.6.02.8000 0724598v1

Despacho GDG 0724598         SEI 0002286-46.2020.6.02.8000 / pg. 122



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4394 - TRE-AL/3ª ZE

Senhor gestor,

 

Tendo em vista a ocorrência de fato superveniente à prestação de informaçãoNº 4105
- TRE-AL/3ª ZE (na qual relatávamos a necessidade de 12 - doze - faixas), utilizo-me da
presente para informar que precisaremos adicionar mais 4 (quatro) faixas, perfazendo
o total de 16 (dezesseis) faixas para utilização no pleito de 2020.

 

Destaco que tal informação chegou à essa zona eleitoral apenas na data de hoje, o que
nos impediu de repassá-la anteriormente. 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO ALVES FILHO, Chefe de Cartório, em
30/06/2020, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0725097 e o código CRC 296B194A.

0002286-46.2020.6.02.8000 0725097v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de julho de 2020.

Senhor Diretor- Geral.

 

Em reunião realizada no dia 01/07/2020, cuja ata encontra-se em processo de
conferência e colheita de assinaturas (0726072), houve a seguinte deliberação:

Deliberação:  Aprovar o termo de referência condicionada à prévia análise do gestor
contratual para que se manifeste sobre a necessidade ou não de inclusão de critérios
de sustentabilidade.

Em sendo assim, encaminho os presentes autos a Vossa Senhoria para ulteriores
providências.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 03/07/2020, às 00:11, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 03/07/2020, às 09:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0726765 e o código CRC 60FD2291.

0002286-46.2020.6.02.8000 0726765v1
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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 julho de 2020.
Direcionem-se os autos ao gestor contratual para

manifestação sobre a necessidade ou não de inclusão de
critérios de sustentabilidade, conforme reportado no
Despacho AGE 0726765.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
06/07/2020, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0727771 e o código CRC 68540806.

0002286-46.2020.6.02.8000 0727771v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de julho de 2020.
 
À DG
 
Senhor Diretor,
 
Após pesquisa e, considerando as especificidades

dos mateirais em que serão confecionadas as faixas, objeto do
TR evento 0724073, concluo, no presente, pela
dispensabilidade de fixação de exigências ambientais que
estimulem a competitividade, economicidade ou outro aspecto
materializador das contratações públicas sustentáveis.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 07/07/2020, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0728531 e o código CRC 88F2D43A.

0002286-46.2020.6.02.8000 0728531v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de julho de 2020.
Tendo em vista o pronunciamento do Senhor

Gestor Contratual (0728531), bem como a aprovação do
Termo de Referência pela Comissão Permanente de Pleitos
Eleitorais, direciono o presente procedimento à Secretaria de
Administração para as providências necessárias à
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
08/07/2020, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0728551 e o código CRC 54AD800C.

0002286-46.2020.6.02.8000 0728551v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2020.
Tendo por aprovado o TR (doc. 0724073), conforme

assinalado pelo Sr. Diretor-Geral (doc. 0728551), remeto os
autos à SEIC, para promover a cotação necessária à
estimativa do preço da contratação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/07/2020, às 20:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0729278 e o código CRC 25717459.

0002286-46.2020.6.02.8000 0729278v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: Faixa em tecido R$ 40,28

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 30,39

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

Objeto: Formação de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para
comunicação visual, Adesivos, Banners, Crachás, Faixas, Displays, e Placas
incluindo a criação da arte gráfica dos materiais solicitados, bem como a
fixação dos mesmos, para atender as necessidades de todas as Secretarias do
Município de Realeza..

Descrição: FAIXA PARA VEDACAO - FAIXA EM TECIDO, 4/0 CORES, CONTENDO
TEXTOS A SEREM ELABORADOS E ENCAMINHADOS PELO CONTRATANTE.
ACABAMENTO COM DUAS HASTES, UMA EM CADA EXTREMIDADE, COM
CORDA PARA COLOCAÇÃO, DEVIDAMENTE INSTALADAS EM LOCAL A SER
DEFINIDO PELA SECRETARIA REQUISITANTE, NO MUNICÍPIO DE REALEZA.

Data: 03/07/2020 08:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:432020 / UASG:987805

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 240

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.640.717/0001-38
* VENCEDOR *

D' COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME R$ 30,39

Marca: Dcolar                                            
Fabricante:  Dcolar                                            
Modelo :  Dcolar 
Descrição:  FAIXA EM TECIDO, 4/0 CORES, CONTENDO TEXTOS A SEREM ELABORADOS E ENCAMINHADOS PELO CONTRATANTE. ACABAMENTO COM DUAS H
ASTES, UMA EM CADA EXTREMIDADE, COM CORDA PARA COLOCAÇÃO, DEVIDAMENTE INSTALADAS EM LOCAL A SER DEFINIDO PELA SECRETARIA REQUISITA
NTE, NO MUNICÍPIO DE REALEZA.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília QUADRA CND 4 LOTE 09 LOJA 03 SUBSOLO, SN (61) 3354-1673 dcolaretiquetas@gmail.com

Relatór io gerado no dia 09/07/2020 13:34:12  ( IP:  187.65.35.36)

Relatório de Cotação: 0002286-46.2020.6.02.8000 - Faixas Eleições 2020

Pesquisa realizada entre 09/07/2020 12:56:53 e 09/07/2020 13:33:44

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

1) Faixa em tecido 3 301 Unidades 40,28 R$ 12.124,28

Valor Global: R$ 12.124,28

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

301 Unidades Faixa em tecido (bramante ou morim) de boaqualidade, com comprimento mínimo de 3,0 m elargura mínima de 80 cm, com a
cabamento de madeiraduplo nas extremidades, de boa qualidade e compontas serradas

1 / 2 
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Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 36,45

Órgão: Procuradoria Geral da Justiça de Tocantins

Objeto: Registro de Preços para aquisição de placas de sinalização vertical para
estacionamento, placas em alumínio, placas em chapa de aço galvanizado,
placas em inox escovado, placas indicativas em pvc, faixas, impressão colorida
em lona, adesivos, letras caixas, mastros, totens, entre outros..

Descrição: TECIDO DE MORIM - FAIXA EM TECIDO: colorida, com acabamento em
banner e faixas, acabamento de excelente qualidade, dizeres a serem
informados pela PGJ-TO. (Arte disponível na Assessoria de Comunicação desta
PGJ para consulta). Quantidade: 300 m²

Data: 02/07/2020 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:152020 / UASG:925892

Lote/Item: /32

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Unidade

U F : TO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.640.717/0001-38
* VENCEDOR *

D' COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME R$ 36,45

Marca: Dcolar                                            
Fabricante:  Dcolar                                            
Modelo :  Dcolar 
Descrição:  FAIXA EM TECIDO: colorida, com acabamento em banner e faixas, acabamento de excelente qualidade, dizeres a serem informados pela PGJ-TO. (A
rte disponível na Assessoria de Comunicação desta PGJ para consulta)                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília QUADRA CND 4 LOTE 09 LOJA 03 SUBSOLO, SN (61) 3354-1673 dcolaretiquetas@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 54,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte

Objeto: Aquisição de material de sinalização visual (faixas informativas).

Descrição: FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS - FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS,
MATERIAL TECIDO MORIM, COMPRIMENTO 5 M, LARGURA 0,90 M,
APLICAÇÃO EM EVENTOS, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PUBL I,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO COM TUBETES, PONTEIRAS E
CORDÃO

Data: 27/05/2020 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:262020 / UASG:70008

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/06/2020 08:47

Homologação: 10/06/2020 08:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Unidade

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.020.991/0001-86
* VENCEDOR *

B. H. G. MADEIRO - ME R$ 54,00

Marca: Global                                            
Fabricante:  Global                                            
Modelo :  Morim 
Descrição:  FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL TECIDO MORIM, COMPRIMENTO 5 M, LARGURA 0,90 M, APLICAÇÃO EM EVENTOS, PARA DIVULGAÇÃ
O DE INFORMAÇÕES E PUBL I, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO COM TUBETES, PONTEIRAS E CORDÃO                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RN Natal RUA ELDORADO, 92 (84) 3663-2153 aelcontabilidade@oi.com.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos da contratação, mediante sistema de

registro de preços, confecção de faixas, para apoio às atividades de
Seções Eleitorais nos municípios do Estado de Alagoas, atendendo a
ampla divulgação do Pleito 2020., conforme Termo de referência
evento 0724073.

 
Vieram os autos a esta Seção de Contratações para

refazer a pesquisa/cotação de preços, conforme despacho
GSAD 0729278.

 
Feita Cotação no Sistema Banco de Preços, que filtra

contratações públicas, seguindo orientação da IN n.º 05, 27/06/2014.
Art.2º, I, evento 0729451, chegamos ao valor unitário de R$40,28 e
Global de R$12.124,28 (doze mil cento e vinte e quatro reais e vinte e
oito centavos).

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

Pregão Eletrônico, pelo sistema de registro de preços, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, com participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 09/07/2020, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0729504 e o código CRC 6098A240.
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DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0729504, encaminho os

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

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/07/2020, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0729634 e o código CRC 0241E8CB.

0002286-46.2020.6.02.8000 0729634v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0729634).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/07/2020, às 19:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0729849 e o código CRC 4977B526.

0002286-46.2020.6.02.8000 0729849v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 216/20 (0729979).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 10/07/2020, às 09:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0729980 e o código CRC 83332290.
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DESPACHO

Maceió, 10 de julho de 2020.
Sigam os autos à SLC, para elaborar a minuta do

edital, de acordo com a instrução levada a termo pela SEIC
(doc. 0729504).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/07/2020, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0730225 e o código CRC 89CFD368.

0002286-46.2020.6.02.8000 0730225v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2020.
À SAD,
Para autorização ou não de inclusão de IRP no

Comprasnet, que antecede a elaboração de minuta de edital
para Registro de Preços.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 23/07/2020, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0735490 e o código CRC 1F251B18.

0002286-46.2020.6.02.8000 0735490v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2020.
 
 
À SLC,  dispensando, pela finalidade da aquisição

(trata-se de material para as eleições), a divulgação da IRP
(art. 4º, § 1º, do Decreto nº 7.892/2013).

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2020, às 15:15, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0735526 e o código CRC 5E63DE38.

0002286-46.2020.6.02.8000 0735526v1
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PREGÃO ELETRÔPREGÃO ELETRÔNICONICO  Nº Nº XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº: 0002286-46.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2020
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO  DE
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Li-
citações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos, objetivando o  Registro de Preços para confecção de faixas, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração.

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

1 - DO OBJETO.

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para confecção de faixas,
conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da
União.

2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 

2.3. A  existência  de preços  registrados  não  obriga o  Tribunal  Regional  Eleitoral  a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado,
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igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.

3.1. O prazo para  a  entrega  dos  materiais  é  de  05 (cinco)  dias  úteis,  para  a
quantidade de até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que
100 (cem) faixas, contado a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

3.2. A  beneficiária  do  registro  de  preços  terá  o  prazo  de  01  (um)  dia  útil  para
confirmação do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, através de
e-mail ou telefone deste TRE/AL.

3.2.1. No caso de inexistência da confirmação exigida no item anterior, será emitida
certidão por servidor do setor solicitante, registrando a data do recebimento da nota
de empenho pela beneficiária.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

4.1. 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.

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

e)  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dis-
solução ou liquidação;

f) que tenham  em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamen-
te às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação,  de acordo
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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).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°  da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certa-
me;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresen-
tada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorie-
dade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previ-
dência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-
cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
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5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-
trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitan-
te ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-
vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-
ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-
ção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-
ção no momento da habilitação

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

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-
tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos ter-
mos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-
ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-
xão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
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6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-
postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-
gociação e julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifica-
do somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após
o encerramento do envio de lances.

6.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta li-
citação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão,
sempre, as descrições constantes neste edital.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrôni-
co, dos seguintes campos:

a) Valor unitário do item ofertado;

b) Descrição detalhada do item ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem conter
medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, código, modelo ou
linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem
como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis
pagamentos;

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-
denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou in-
diretamente no fornecimento dos bens.

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de ex-
clusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer altera-
ção, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação. 

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-
cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-
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presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-
trônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-
rência. 

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

8.2.2. A  desclassificação  será  sempre fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro. 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado.

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

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto
e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final
e fechado.

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
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esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superi-
ores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigi-
loso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-
derão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12.Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes,
até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fe-
chado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-
cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender
às exigências de habilitação.

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imedia-
tamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-
prio do sistema.

8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tem-
po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17.No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lan-
ces. 

8.18.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo su-
perior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-
trônico utilizado para divulgação. 
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8.19.O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital
e seus anexos. 

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

8.21.A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-
cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferên-
cia, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-
cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.23.  Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas. 

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-
nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes
das previstas neste Edital.

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-
da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-
rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-
to da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
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máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-
ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n.
971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superi-
or ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

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

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero,  incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não te-
nha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade
da remuneração.

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-
bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-
damentam a suspeita.

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-
gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser rei-
niciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antece-
dência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálo-
gos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por ou-
tro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo siste-
ma eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

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

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.

9.10.Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-
derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item
8.24.

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-
bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO.

10.1.Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta  classificada em primeiro lugar,  o Pregoeiro  verificará o eventual descumpri-
mento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que im-
peça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

10.1.1. SICAF;

10.1.2.  Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  Tribunal  de  Contas  da  União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proi-
bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-
cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-
te das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifica-
ção.

10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
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10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-
rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, se-
guindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será ve-
rificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação ju-
rídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-
GES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista
para recebimento das propostas;

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-
CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, ex-
ceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pre-
goeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.

10.6.Havendo a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital  e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de  2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

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

10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-
tes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-
triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-
te em nome da matriz.

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de nú-
meros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
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10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mer-
cantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à veri-
ficação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-
tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-
gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-
probatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-
terações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita  Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, medi-
ante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
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e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1.  O licitante,  microempresa ou empresa  de pequeno porte,  deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regu-
laridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabi-
litação.

10.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-
mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno
porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda
que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no
art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-
tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Comple-
mentar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição no cadas-
tro de contribuintes municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-
lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigências do edital.

10.10.2.5.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pú-
blica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-
tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes,
na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitan-
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te com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-
correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-
ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às
do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-
bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-
ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retira-
da(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-
tante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-
zo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

a) ser  redigida  em língua portuguesa,  datilografada  ou  digitada,  em uma via,  sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as de-
mais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento;

c) conter a descrição do item ofertado;

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

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-
ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se
for o caso.

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mode-
lo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
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11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-
sos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-
tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-
to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-
lo à proposta de outro licitante.

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS.

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitan-
te qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será conce-
dido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção
de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende re-
correr e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2.Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-
damentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-
rificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitan-
tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-
tamento. 
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12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realiza-
ção da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situa-
ção em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante de-
clarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não com-
provar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerra-
mento da etapa de lances. 

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ain-
da, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

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

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão públi-
ca, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.

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

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

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

Minuta de edital (0736846)         SEI 0002286-46.2020.6.02.8000 / pg. 155



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos res-
ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previs-
tos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-
rá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.

16 - DA ADJUDICAÇÃO,  DA  HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

16.2. Após  a  fase  recursal,  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art.  11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior  será elaborado  desde que viabilizado  pelo  sistema Comprasnet,  tal  como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.

16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.

16.5. A  ata  de  registro  de  preços  implicará  compromisso  de  fornecimento  nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar  a ata,  dentro do
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prazo estabelecido no  subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades  aludidas no
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019.

16.7. A  contratação  com  os  fornecedores  registrados  será  formalizada  pelo  órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual,  emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.

16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
recebimento.

16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.

16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

16.11. Os  contratos  decorrentes  do  Sistema  de  Registro  de  Preços poderão  ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.

16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16.12.2. O  cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato
superveniente,  decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.
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16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.

16.15. A Ata  de  Registro  de  Preços, durante  sua vigência,  poderá  ser  utilizada  por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o  subitem 16.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do  instrumento  convocatório  e  registrados  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes.

16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos
não participantes que aderirem.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

Minuta de edital (0736846)         SEI 0002286-46.2020.6.02.8000 / pg. 158



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

18.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.

18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Confeccionar as faixas em tecido de boa qualidade, observando rigorosamente os
prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste
Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital den-
tro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

c)  Indicar endereço eletrônico (e-mail)  para o recebimento de expedientes/notifica-
ções enviadas pelo TRE/AL.;

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
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Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos, bem como
os dados bancários da empresa;

f) Providenciar a especificação individual das faixas (no verso ou com algum material
que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona Eleitoral a que ela per-
tence); 

g)  Responsabilizar-se por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,  mão-de-obra,
embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,  equipamentos  de
proteção  individual  ou  coletiva   (EPI  e  EPC),  encargos,  tributos,  emolumentos  ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

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

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Municipal  ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;

l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

19 - DA PUBLICIDADE.

19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

20.1. O  prazo  para  a  entrega  dos  materiais  é  de  05 (cinco)  dias  úteis,  para  a
quantidade de até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que
100 (cem) faixas, contado a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

20.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e
no termo de referência;

b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após as conferências
necessárias e consequente aceitação.
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20.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

20.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

20.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

20.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

207.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 21.

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

21.2. 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.

21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
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multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
 

a) multa de mora de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 10% (dez por cent  o),  
sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atra-
so injustificado;

b) multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de decumprimento total, a incidir so-
bre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente de contrato.

21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total
do contrato celebrado.

21.4.2. As  sanções  previstas  neste  Edital  poderão  ser  impostas
cumulativamente com as demais.

21.4.3. Na hipótese  da  entrega  do  material  de  forma  parcial,  o  valor  da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.

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

21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento 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. 

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

21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.
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21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

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

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

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

22- DO PAGAMENTO.

22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pelo gestor do contrato.

22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
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24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

24.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020,  PTRES
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030
(Material de Consumo).

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

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

25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-
servarão o horário de Brasília – DF.

25.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

25.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-
dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-
mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-
pios da isonomia e do interesse público.

25.8.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais pe-
ças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.9.Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que     impeça     a  
realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o     primeiro     dia     útil  
subsequente,  devendo  o    Pregoeiro  informar  sobre  o  adiamento  no  ambiente  do  
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.

25.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP
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57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações dos Itens e Valor Máximo Estimado;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020.

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Contratação de Pessoa Jurídica, mediante registro de preços, para confecção de faixas, para
apoio às atividades de Seções Eleitorais nos municípios do Estado de Alagoas, atendendo a
ampla divulgação do Pleito 2020.

2. JUSTIFICATIVA:

a)  Proporcionar  condições  adequadas  para  instalação  de  Seções  Eleitorais  do  Estado
atendendo as necessidades do Pleito 2020;

b) Necessidade de divulgação das eventuais alterações de locais de votação/seção eleitoral
promovidas para o Pleito de 2020 nos diversos prédios públicos disponibilizados à Justiça
Eleitoral.

c) Entende-se como adequado o uso de faixas de tecido por serem materiais baratos, fáceis
de transportar e de instalar.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS:

a.As faixas deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, com o uso de
tinta que resista às intempéries (chuva e sol) e devem ter acabamento com barras
de madeira dupla nas suas extremidades, de modo a permitir que sejam estendidos
permitindo sua perfeita leitura;

b.Os materiais, tributos, encargos, equipamentos de proteção individual ou coletiva
(EPI e EPC), a mão de obra e entrega no local indicado deverão estar inclusos no
custo total e ser fornecido pela CONTRATADA e sob sua exclusiva responsabilidade;

c.O julgamento das propostas será por preço global (lote único).

4. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

a.Estima-se que serão necessárias, no máximo, 301 (trezentas e uma) faixas em
tecido  (bramante  ou  morim),  para  os  municípios  relacionados  no  Anexo  I-A,
montadas com acabamento de madeira duplo nas extremidades;

b.As faixas deverão ter comprimento mínimo de 3,0 m e largura mínima de 80 cm;

c.O tecido e as tintas usadas deverão ser de boa qualidade, de modo que possam ser
usadas tanto no primeiro turno das eleições, quanto no segundo turno, se houver;

d.A madeira usada para o acabamento das faixas deverá ser de boa qualidade, suas
extremidades  deverão  ser  serradas,  sem  pontas  que  possam  ferir  ou  lesionar
aqueles que as manuseiem e que permitam estender as peças de modo a possibilitar
sua clara leitura

e.As  faixas  deverão  ser  dotadas  de  4  (quatro)  cordões  de  nylon  (polietileno)  ou
material similar, com 2mm de diâmetro, com comprimento de 3 metros cada, para
permitir a sua afixação,

f.As  faixas  serão  confeccionadas  em 2  (dois)  modelos,  conforme anexo  III  deste
termo de referência.

5. DA ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO:
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5.1. Todo material confeccionado deverá ser entregue no Almoxarifado do Tribunal Regional
Eleitoral  de  Alagoas,  localizado  na  Av.  Menino  Marcelo  (também  conhecida  por  Via
Expressa), n.º 7200 "D", Antares, Maceió – AL, CEP: 57046-000, no horário das 13h00 às
17h00 no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, para quantidades até 100 (cem) faixas; de
10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que 100 (cem) faixas;

5.2. A beneficiária do registro de preços terá o prazo de 1 (um) dia útil para confirmação do
recebimento da nota de empenho, através de e-mail ou telefone deste TRE/AL;

5.2.1.  No  caso  de  inexistência  da  confirmação  exigida  no  item  anterior,  será  emitida
certidão por servidor do setor solicitante, registrando a data do recebimento da nota de
empenho pela beneficiária;

5.3.  Os  materiais  serão  inspecionados  por  ocasião  de  seu  recebimento  na  Seção  de
Almoxarifado. Em hipótese alguma será aceito material diferente do que foi cotado e/ou
que esteja em desacordo com a descrição do material constante neste termo de referência,
com defeito de fabricação, avarias,  manchas de tinta ou, ainda, divergente da amostra
retida, ficando a beneficiária do Registro de Preços obrigada a recolhê-lo e substitui-lo no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem qualquer ônus para o TRE/AL;

5.3.1.  As  faixas  deverão  estar  especificadas  individualmente  (no  verso  ou  com  algum
material que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona Eleitoral a que ela
pertence), antes de abri-la para conferência;

5.4. O material  deverá ser entregue de acordo com a solicitação, à medida em que as
Zonas Eleitorais informarem suas demandas.

6. PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-corrente da
contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota
Fiscal,  que  deverá  estar  devidamente  atestada  por  servidor/gestor  designado  para
acompanhar  o  contrato,  devendo ser  entregue com as Certidões  Negativas de Débitos
Fiscais e Previdenciários;

a.A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada no mesmo prazo de 10
(dez) dias, a contar do seu recebimento pelo gestor do contrato;

b.Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Receita Federal do Brasil.

7. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

Designação através de Portaria exarada pela Presidência desta Corte Eleitoral.

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1  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 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na
hipótese de atraso injustificado;
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c.Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a incidir

sobre  o  valor  do  contrato,  ou  parcial,  a  incidir  sobre  o  saldo  remanescente  de

contrato;

d.Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União,  Estados,  Distrito  Federal  ou
Municípios,  descredenciamento  no  SICAF,  ou  no  sistema  de  cadastramento  de
fornecedores, pelo prazo de até 5(cinco) anos, caso convocado dentro do prazo de
validade da proposta,  não celebrar  o  contrato,  deixar  de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certam e, 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, suspensão temporária de
participação  em licitação  e  impedimento  de  contratar  com a  Administração,  por
prazo não superior a02 (dois) anos, conforme previsto no art.7ºdaLeinº10.520/2002;

8.2A Administração, par a aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as
justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa;

8.3AsmultaspoderãosercumuladaseserãodescontadasdosvaloresdevidosàCONTRATADA,seho
uver,oucobradasjudicialmente.

9. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

Pesquisa a cargo da COMAP.
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
TOTAL

REGISTRADO
VALOR MÁXIMO

UNITÁRIO

(R$)

VALOR MÁXIMO
TOTAL

(R$)

1

Faixa  em  tecido  (bramante  ou
morim)  de  boa  qualidade,  com
comprimento mínimo de 3,0 m e
largura  mínima  de  80  cm,  com
acabamento  de  madeira  duplo
nas extremidades, de boa quali-
dade e com pontas serradas 

Unid. 301 40,28 12.124,28
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ANEXO II

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO

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. Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não 
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020 

Processo nº 0002286-46.2020.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2020

MINUTA 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Vice-Presidente,  no
exercício  da  Presidência,  Desembargador  Otávio  Leão  Praxedes,  brasileiro,  casado,
Magistrado,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  215.430,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados
pela empresa .................................,  (INFORMAR  SE  É  MICROEMPRESA  OU EMPRESA  DE
PEQUENO  PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual prestação dos serviços  abaixo relacionados,
conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº XX/2020, nos
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2020:

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2020:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para  a  entrega  dos  materiais  é  de  05  (cinco)  dias  úteis,  para
quantidades até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)
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100 (cem) faixas, a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
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Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Confeccionar as faixas em tecido de boa qualidade, observando rigorosamente os
prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste
Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital den-
tro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

c)  Indicar endereço eletrônico (e-mail)  para o recebimento de expedientes/notifica-
ções enviadas pelo TRE/AL.;

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos, bem como
os dados bancários da empresa;

f) Providenciar a especificação individual das faixas (no verso ou com algum material
que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona Eleitoral a que ela per-
tence); 

g)  Responsabilizar-se por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,  mão-de-obra,
embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,  equipamentos  de
proteção  individual  ou  coletiva   (EPI  e  EPC),  encargos,  tributos,  emolumentos  ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

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

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Municipal  ou estar registrada junto ao SICAF em condição
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regular;

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;

l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. O  prazo  para  a  entrega  dos  materiais  é  de  05 (cinco)  dias  úteis,  para  a
quantidade de até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que
100 (cem) faixas, contado a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

6.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e
no termo de referência;

b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após as conferências
necessárias e consequente aceitação.

6.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.4. O prazo para que se proceda  às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.7.   O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
b) não entregar a documentação exigida no edital;
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c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

7.2. 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.

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) multa de mora de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 10% (dez por cent  o),  
sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atra-
so injustificado;

b) multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de decumprimento total, a incidir so-
bre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente de contrato.

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total
do contrato celebrado.

7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

7.4.3. 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.

7.4.4.  Poderão  ser  aplicadas  ainda  as  seguintes  sanções:  suspensão
temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.
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7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento 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. 

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

7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

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

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

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

7.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pelo Gestor do contrato.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
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8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

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

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 - DA PUBLICAÇÃO.

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

11 – DO FORO.

11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para dirimir  as questões originadas deste contrato,  com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, XX de XXXX de 2020.
Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Vice-Presidente,

no exercício da Presidência do TRE/AL
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Pela Empresa:
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INFORMAÇÃO Nº 5131 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhora Secretária substituta,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de Preços
para confecção de material de consumo - faixas.

Salientamos que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, de acordo com o Despacho
SEIC (0729504).

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

Outrossim, informamos que foi dispensada a abertura de Intenção de Registro de
Preços, em virtude do Despacho GSAD (0735526).

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal. O Decreto nº
10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a orientação do
TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da proposta, ele deve
ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou posicionamento do TCU
sobre o tema após a edição do referido Decreto, esta Seção divulgou os valores
estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa Senhoria.

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

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 27/07/2020, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 27/07/2020, às 19:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0736847 e o código CRC 212840D6.

0002286-46.2020.6.02.8000 0736847v2

Informação 5131 (0736847)         SEI 0002286-46.2020.6.02.8000 / pg. 180



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

 

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2020.

 

Reporto-me à Informação 5131, da SLC (doc. 0736847),
acerca da qual nada temos a opor, para submeter o feito à análise da
Assessoria Jurídica, para efeito do disposto no Parágrafo único do
art. 38 da Lei nº 8.666/93.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/07/2020, às 09:02, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737096 e o código CRC BF842423.

0002286-46.2020.6.02.8000 0737096v1
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PROCESSO : 0002286-46.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : REGISTRO DE PREÇOS MATERIAL DE CONSUMO - FAIXAS

 

Parecer nº 1369 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Trata-se de Registro de Preços de material de

consumo – faixas, para apoio às atividades de Seções
Eleitorais nos municípios do Estado de Alagoas, atendendo a
ampla divulgação do Pleito 2020, consoante Termo de
Referência  (0724073) elaborado pela SAPEV.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 

No despacho contido no evento (0726765), consta
informação  da AGE dando conta da realização de reunião no
dia 01/07/2020, cuja ata encontra-se em processo de
conferência e colheita de assinaturas (0726072), ocasião em
que foi deliberada a aprovação do termo de referência,
condicionada à prévia análise do gestor contratual para que
se manifestasse sobre a necessidade ou não de inclusão de
critérios de sustentabilidade.

Por meio do despacho SAPEV (0728531), aquela
unidade, considerando as especificidades dos materiais em
que serão confeccionadas as faixas, objeto do TR
evento 0724073, concluiu pela dispensabilidade de fixação de
exigências ambientais que estimulem a competitividade,
economicidade ou outro aspecto materializador das
contratações públicas sustentáveis.

Encaminhados os autos à SEIC para pesquisa de
preços, aquela unidade realizou cotação no Sistema Banco de
Preços, que filtra contratações públicas, seguindo orientação
da IN n.º 05, 27/06/2014. Art.2º, I, evento 0729451, obtendo
o valor unitário de R$ 40,28 e global de R$12.124,28 (doze mil
cento e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos)
(0729504).

Consta reserva de crédito no valor de R$ 12.124,28
(doze mil cento e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos),
lançada no evento SEi 0729979.

No Despacho SAD (0735526), o Senhor Secretário
de Administração  dispensou a divulgação da IRP (art. 4º, §
1º, do Decreto nº 7.892/2013) em razão da finalidade da
aquisição (material para as eleições).

Na sequência, foram os autos encaminhados à
COMAP, para as providências de que trata o art. 8º da
Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.

Em seguida, a SLC/COMAP elaborou a minuta de
edital (0736846). No evento 0736847, tem-se a justificativa da
SLC/COMAP acerca da adoção da previsão de exclusividade
de participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, conforme disciplina veiculada na LC nº 123/2006 e
Decreto nº 6.204/2007; da divulgação dos preços orçados;
bem como acerca dos ajustes efetuados na minuta.

 Em seguida, os autos vieram a esta Assessoria
Jurídica para emissão de parecer, ex vi parágrafo único do art.
38 da Lei nº 8.666/93 c/c  o art. 11 da Resolução TRE-AL nº
15.787/17.

Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
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ELETRÔNICA, do tipo menor preço, objetivando o Registro de
Preços para confecção de faixas.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, a cargo das
unidades competentes,  passamos a opinar nos termos que
seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 
3. DO REGISTRO DE PREÇOS
 

Os presentes autos tratam da utilização do Sistema
de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013,
alterado pelo Decreto 9.488/2018.

Com efeito, como se conclui das informações
constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no  termo de referência (0724073).

Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

Tendo em mente as disposições constantes no
Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

 

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

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

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

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

 
Dessa forma, sendo o objeto em foco  catalogados

como bem comum,  tem-se que o objeto da presente licitação
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pode ser adquirido via pregão, registrando-se, ainda, que
todos os atos da fase interna ou preparatória, previstos no art.
3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº
12.024/2019 foram devidamente observados.

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

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

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

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
Em face do que determina a Portaria Presidência nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, - segue a
pertinente lista de verificação relativa ao Anexo I: Licitação –
modalidade Pregão Eletrônico – Aplicável a bens e serviços,
exceto os referentes à tecnologia da informação e a obras e
serviços de engenharia. 

LISTA DE VERIFICAÇÃO dos atos administrativos
e documentos prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93
(esta, aplicada subsidiariamente) e no Decreto nº 5.450/05,
necessários à instrução da fase interna do procedimento
licitatório na modalidade pregão, no formato eletrônico.

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 
1

Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2 A contratação pretendida integra o planejamento de contratações? SIM 0675809

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade pública que demanda a
futura contratação? SIM 0724073

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

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

 
SIM

 

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

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

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

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

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

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

N/A  

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

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

N/A  

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

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

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

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

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

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado com análise de outras
soluções de contratação do serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015

N/A  

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

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

22 O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade? NÃO 0728531

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente?  SIM 0726765

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços?  SIM 0729504

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

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados? SIM
0729451
 

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

MINUTA DO EDITAL

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

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

SIM 0736846

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

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

N/A  

31

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

N/A  

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

N/A  

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

SIM  

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

N/A  

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

N/A  

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

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

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

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

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

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

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

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente estabelece prazo razoável (não
exíguo) para início da prestação de serviços? SIM 0736846

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

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

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

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

 
SIM

 

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

NÃO  

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

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

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

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

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõem sobre margem de preferência foram observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.

 SIM  

54

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

SIM  

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

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e seus anexos pela
assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93

 Em curso

57

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

 Próxima fase
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arts. 8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05

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

 Próxima fase

59

Consta a designação do pregoeiro e
equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº
10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30,
VI, do Decreto nº 5.450/05

 Próxima fase

60

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

NÃO 0735526

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

SIM 0729979

62

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

N/A  

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

N/A   

 
6.   PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

 
Quanto à minuta do edital, seguem algumas

alterações necessárias:
 
a) na alínea "f" do item 10.10.2 substituir
a prova de regularidade com a Fazenda
Municipal pela prova de regularidade com
a Fazenda Estadual já que se trata de
aquisição de material de consumo
(conforme reserva de crédito);
b) na ata de registro de preços, alterar a
expressão serviços por aquisição de
material de consumo.
 

Realizadas as alterações acima, esta Assessoria
Jurídica  aprova a nova versão da minuta de edital  0736846,
nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93,
em face de sua regularidade jurídica, na modalidade PREGÃO,
na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando
 o Registro de Preços de material de consumo – faixas,  para
apoio às atividades de Seções Eleitorais nos municípios do
Estado de Alagoas, atendendo a ampla divulgação do Pleito
2020.

 
À consideração superior.

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 28/07/2020, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 28/07/2020, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737314 e o código CRC 49EBE5B5.

0002286-46.2020.6.02.8000 0737314v16
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2020.
Considerando os apontamentos contidos no

Parecer 1369 (0737314), da AJ-DG, direciono os presentes
autos à Secretaria de Administração para as medidas de sua
competência, com vistas ao saneamento processual.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 29/07/2020, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737660 e o código CRC 6983FDE7.

0002286-46.2020.6.02.8000 0737660v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2020.
 
 
À SLC, para os ajustes necessários, de acordo com

o Parecer 1369, 0737314.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/07/2020, às 13:23, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738419 e o código CRC DA485969.

0002286-46.2020.6.02.8000 0738419v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2020.
À AJ-DG, para ciência das alterações efetuadas na

minuta de edital.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 30/07/2020, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738616 e o código CRC C1600620.

0002286-46.2020.6.02.8000 0738616v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔPREGÃO ELETRÔNICONICO  Nº Nº XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº: 0002286-46.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2020
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO  DE
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Li-
citações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos, objetivando o  Registro de Preços para confecção de faixas, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração.

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

1 - DO OBJETO.

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para confecção de faixas,
conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da
União.

2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 

2.3. A existência  de  preços registrados não obriga  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.

3.1. O prazo para  a  entrega  dos  materiais  é  de  05 (cinco)  dias  úteis,  para  a
quantidade de até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que
100 (cem) faixas, contado a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

3.2. A  beneficiária  do  registro  de  preços  terá  o  prazo  de  01  (um)  dia  útil  para
confirmação do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, através de
e-mail ou telefone deste TRE/AL.

3.2.1. No caso de inexistência da confirmação exigida no item anterior, será emitida
certidão por servidor do setor solicitante, registrando a data do recebimento da nota
de empenho pela beneficiária.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

4.1. 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.

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte,  para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

e)  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dis-
solução ou liquidação;

f) que tenham  em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamen-
te 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).
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4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°  da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certa-
me;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresen-
tada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorie-
dade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previ-
dência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-
cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-
trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitan-
te ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes a este Pregão.
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5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-
vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-
ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-
ção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-
ção no momento da habilitação

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

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-
tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos ter-
mos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-
ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-
xão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-
postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-
gociação e julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifica-
do somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após
o encerramento do envio de lances.

6.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta li-
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citação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão,
sempre, as descrições constantes neste edital.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrôni-
co, dos seguintes campos:

a) Valor unitário do item ofertado;

b) Descrição detalhada do item ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem conter
medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, código, modelo ou
linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem
como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis
pagamentos;

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-
denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou in-
diretamente no fornecimento dos bens.

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de ex-
clusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer altera-
ção, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60  (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação. 

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-
cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-
presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-
trônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
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vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-
rência. 

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

8.2.2. A  desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro. 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado.

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

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto
e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final
e fechado.

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superi-
ores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigi-
loso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-
derão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
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8.12.Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes,
até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fe-
chado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-
cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender
às exigências de habilitação.

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imedia-
tamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-
prio do sistema.

8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tem-
po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17.No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lan-
ces. 

8.18.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo su-
perior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-
trônico utilizado para divulgação. 

8.19.O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital
e seus anexos. 

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

8.21.A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-
cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferên-
cia, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;
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8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-
cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.23.  Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas. 

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-
nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes
das previstas neste Edital.

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-
da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-
rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-
to da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-
ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n.
971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superi-
or ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

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

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não te-
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nha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade
da remuneração.

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-
bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-
damentam a suspeita.

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-
gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser rei-
niciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antece-
dência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálo-
gos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por ou-
tro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo siste-
ma eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

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

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.

9.10.Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-
derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item
8.24.

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-
bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO.
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10.1.Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta  classificada em primeiro lugar,  o Pregoeiro  verificará o eventual descumpri-
mento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que im-
peça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

10.1.1. SICAF;

10.1.2.  Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  Tribunal  de  Contas  da  União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proi-
bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-
cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-
te das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifica-
ção.

10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.

10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-
rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, se-
guindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será ve-
rificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação ju-
rídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-
GES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil  anterior à data prevista
para recebimento das propostas;

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-
CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
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10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, ex-
ceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pre-
goeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.

10.6.Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital  e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de  2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

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

10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-
tes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-
triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-
te em nome da matriz.

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de nú-
meros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mer-
cantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à veri-
ficação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-
tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-
gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-
probatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-
terações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal  do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, medi-
ante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1.  O licitante,  microempresa  ou empresa de  pequeno porte,  deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regu-
laridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabi-
litação.

10.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-
mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno
porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda

Minuta de edital (0738623)         SEI 0002286-46.2020.6.02.8000 / pg. 203



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no
art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-
tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Comple-
mentar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição no cadas-
tro de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-
lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigências do edital.

10.10.2.5.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pú-
blica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-
tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes,
na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitan-
te com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-
correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-
ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às
do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-
bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-
ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retira-
da(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
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10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-
tante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-
zo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

a) ser  redigida  em língua portuguesa,  datilografada  ou  digitada,  em uma via,  sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as de-
mais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento;

c) conter a descrição do item ofertado;

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

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-
ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se
for o caso.

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mode-
lo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-
sos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-
tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-
to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-
lo à proposta de outro licitante.

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS.

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitan-
te qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será conce-
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dido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção
de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende re-
correr e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2.Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-
damentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-
rificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitan-
tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.

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

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realiza-
ção da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situa-
ção em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante de-
clarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não com-
provar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerra-
mento da etapa de lances. 

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ain-
da, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

Minuta de edital (0738623)         SEI 0002286-46.2020.6.02.8000 / pg. 206



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

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

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão públi-
ca, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.

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

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos res-
ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previs-
tos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-
rá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.

16 - DA ADJUDICAÇÃO,  DA  HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

16.2. Após  a  fase  recursal,  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
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16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior  será elaborado  desde que viabilizado  pelo  sistema Comprasnet,  tal  como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.

16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.

16.5. A  ata  de  registro  de  preços  implicará  compromisso  de  fornecimento  nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar  a ata,  dentro do
prazo estabelecido no  subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades  aludidas no
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019.

16.7. A  contratação  com  os  fornecedores  registrados  será  formalizada  pelo  órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.

16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
recebimento.

16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.

16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

16.11. Os  contratos  decorrentes  do  Sistema  de  Registro  de  Preços poderão  ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.

16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16.12.2. O  cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato
superveniente,  decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.

16.15. A Ata  de  Registro  de  Preços, durante  sua  vigência,  poderá  ser  utilizada  por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o  subitem 16.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do  instrumento  convocatório  e  registrados  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes.

16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos
não participantes que aderirem.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
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ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar,  no  todo ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

18.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.

18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Confeccionar as faixas em tecido de boa qualidade, observando rigorosamente os
prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste
Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital den-
tro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

c)  Indicar endereço eletrônico (e-mail)  para o recebimento de expedientes/notifica-
ções enviadas pelo TRE/AL.;

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos, bem como
os dados bancários da empresa;

f) Providenciar a especificação individual das faixas (no verso ou com algum material
que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona Eleitoral a que ela per-
tence); 

g)  Responsabilizar-se  por  todas as  despesas  relativas aos materiais,  mão-de-obra,
embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,  equipamentos  de
proteção  individual  ou  coletiva   (EPI  e  EPC),  encargos,  tributos,  emolumentos  ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

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

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;

l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

19 - DA PUBLICIDADE.

19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
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Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

20.1. O  prazo  para  a  entrega  dos  materiais  é  de  05 (cinco)  dias  úteis,  para  a
quantidade de até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que
100 (cem) faixas, contado a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

20.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e
no termo de referência;

b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após as conferências
necessárias e consequente aceitação.

20.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

20.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

20.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

20.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

207.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 21.

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;
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f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

21.2. 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.

21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
 

a) multa de mora de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 10% (dez por cent  o),  
sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atra-
so injustificado;

b) multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de decumprimento total, a incidir so-
bre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente de contrato.

21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total
do contrato celebrado.

21.4.2. As  sanções  previstas  neste  Edital  poderão  ser  impostas
cumulativamente com as demais.

21.4.3. Na hipótese  da  entrega  do  material  de  forma parcial,  o  valor  da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.

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

21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
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fornecimento 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. 

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

21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

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

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

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

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

22- DO PAGAMENTO.

22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pelo gestor do contrato.

22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
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22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

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

24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

24.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020,  PTRES
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030
(Material de Consumo).

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

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

25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-
servarão o horário de Brasília – DF.

25.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

25.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-
dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-
mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-
pios da isonomia e do interesse público.

25.8.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais pe-
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ças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.9.Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que     impeça     a  
realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o     primeiro     dia     útil  
subsequente,  devendo  o    Pregoeiro  informar  sobre  o  adiamento  no  ambiente  do  
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.

25.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações dos Itens e Valor Máximo Estimado;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020.

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Contratação de Pessoa Jurídica, mediante registro de preços, para confecção de faixas, para
apoio às atividades de Seções Eleitorais nos municípios do Estado de Alagoas, atendendo a
ampla divulgação do Pleito 2020.

2. JUSTIFICATIVA:

a)  Proporcionar  condições  adequadas  para  instalação  de  Seções  Eleitorais  do  Estado
atendendo as necessidades do Pleito 2020;

b) Necessidade de divulgação das eventuais alterações de locais de votação/seção eleitoral
promovidas para o Pleito de 2020 nos diversos prédios públicos disponibilizados à Justiça
Eleitoral.

c) Entende-se como adequado o uso de faixas de tecido por serem materiais baratos, fáceis
de transportar e de instalar.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS:

a.As faixas deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, com o uso de
tinta que resista às intempéries (chuva e sol) e devem ter acabamento com barras
de madeira dupla nas suas extremidades, de modo a permitir que sejam estendidos
permitindo sua perfeita leitura;

b.Os materiais, tributos, encargos, equipamentos de proteção individual ou coletiva
(EPI e EPC), a mão de obra e entrega no local indicado deverão estar inclusos no
custo total e ser fornecido pela CONTRATADA e sob sua exclusiva responsabilidade;

c.O julgamento das propostas será por preço global (lote único).

4. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

a.Estima-se que serão necessárias, no máximo, 301 (trezentas e uma) faixas em
tecido  (bramante  ou  morim),  para  os  municípios  relacionados  no  Anexo  I-A,
montadas com acabamento de madeira duplo nas extremidades;

b.As faixas deverão ter comprimento mínimo de 3,0 m e largura mínima de 80 cm;

c.O tecido e as tintas usadas deverão ser de boa qualidade, de modo que possam ser
usadas tanto no primeiro turno das eleições, quanto no segundo turno, se houver;

d.A madeira usada para o acabamento das faixas deverá ser de boa qualidade, suas
extremidades  deverão  ser  serradas,  sem  pontas  que  possam  ferir  ou  lesionar
aqueles que as manuseiem e que permitam estender as peças de modo a possibilitar
sua clara leitura

e.As  faixas  deverão  ser  dotadas de  4 (quatro)  cordões  de  nylon  (polietileno)  ou
material similar, com 2mm de diâmetro, com comprimento de 3 metros cada, para
permitir a sua afixação,

f.As  faixas  serão  confeccionadas  em 2  (dois)  modelos,  conforme anexo  III  deste
termo de referência.

5. DA ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO:

5.1. Todo material confeccionado deverá ser entregue no Almoxarifado do Tribunal Regional
Eleitoral  de  Alagoas,  localizado  na  Av.  Menino  Marcelo  (também  conhecida  por  Via
Expressa), n.º 7200 "D", Antares, Maceió – AL, CEP: 57046-000, no horário das 13h00 às
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17h00 no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, para quantidades até 100 (cem) faixas; de
10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que 100 (cem) faixas;

5.2. A beneficiária do registro de preços terá o prazo de 1 (um) dia útil para confirmação do
recebimento da nota de empenho, através de e-mail ou telefone deste TRE/AL;

5.2.1.  No  caso  de  inexistência  da  confirmação  exigida  no  item  anterior,  será  emitida
certidão por servidor do setor solicitante, registrando a data do recebimento da nota de
empenho pela beneficiária;

5.3.  Os  materiais  serão  inspecionados  por  ocasião  de  seu  recebimento  na  Seção  de
Almoxarifado. Em hipótese alguma será aceito material diferente do que foi cotado e/ou
que esteja em desacordo com a descrição do material constante neste termo de referência,
com defeito de fabricação, avarias, manchas de tinta ou, ainda, divergente da amostra
retida, ficando a beneficiária do Registro de Preços obrigada a recolhê-lo e substitui-lo no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem qualquer ônus para o TRE/AL;

5.3.1.  As  faixas  deverão  estar  especificadas  individualmente  (no  verso  ou  com algum
material que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona Eleitoral a que ela
pertence), antes de abri-la para conferência;

5.4. O material deverá ser entregue de acordo com a solicitação, à medida em que as
Zonas Eleitorais informarem suas demandas.

6. PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-corrente da
contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota
Fiscal,  que  deverá  estar  devidamente  atestada  por  servidor/gestor  designado  para
acompanhar  o  contrato,  devendo ser  entregue com as  Certidões  Negativas de Débitos
Fiscais e Previdenciários;

a.A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada no mesmo prazo de 10
(dez) dias, a contar do seu recebimento pelo gestor do contrato;

b.Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Receita Federal do Brasil.

7. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

Designação através de Portaria exarada pela Presidência desta Corte Eleitoral.

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1  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 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na
hipótese de atraso injustificado;

c.Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a incidir

sobre  o  valor  do  contrato,  ou  parcial,  a  incidir  sobre  o  saldo  remanescente  de

contrato;

d.Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União,  Estados,  Distrito  Federal  ou
Municípios,  descredenciamento  no  SICAF,  ou  no  sistema  de  cadastramento  de
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fornecedores, pelo prazo de até 5(cinco) anos, caso convocado dentro do prazo de
validade da proposta,  não celebrar  o  contrato,  deixar  de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certam e, 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, suspensão temporária de
participação  em licitação  e  impedimento  de  contratar  com a  Administração,  por
prazo não superior a02 (dois) anos, conforme previsto no art.7ºdaLeinº10.520/2002;

8.2A Administração, par a aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as
justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa;

8.3AsmultaspoderãosercumuladaseserãodescontadasdosvaloresdevidosàCONTRATADA,seho
uver,oucobradasjudicialmente.

9. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

Pesquisa a cargo da COMAP.
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
TOTAL

REGISTRADO
VALOR MÁXIMO

UNITÁRIO

(R$)

VALOR MÁXIMO
TOTAL

(R$)

1

Faixa  em  tecido  (bramante  ou
morim)  de  boa  qualidade,  com
comprimento mínimo de 3,0 m e
largura  mínima  de  80  cm,  com
acabamento  de  madeira  duplo
nas extremidades, de boa quali-
dade e com pontas serradas 

Unid. 301 40,28 12.124,28
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ANEXO II

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO

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. Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não 
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020 

Processo nº 0002286-46.2020.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2020

MINUTA 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Vice-Presidente,  no
exercício  da  Presidência,  Desembargador  Otávio  Leão  Praxedes,  brasileiro,  casado,
Magistrado,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  215.430,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados
pela empresa .................................,  (INFORMAR  SE  É  MICROEMPRESA OU  EMPRESA DE
PEQUENO  PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento  do  item  abaixo relacionado,
conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº XX/2020, nos
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2020:

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2020:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para  a  entrega  dos  materiais  é  de  05  (cinco)  dias  úteis,  para
quantidades até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que
100 (cem) faixas, a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)
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4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar,  no  todo ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
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presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Confeccionar as faixas em tecido de boa qualidade, observando rigorosamente os
prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste
Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital den-
tro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

c)  Indicar endereço eletrônico (e-mail)  para o recebimento de expedientes/notifica-
ções enviadas pelo TRE/AL.;

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos, bem como
os dados bancários da empresa;

f) Providenciar a especificação individual das faixas (no verso ou com algum material
que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona Eleitoral a que ela per-
tence); 

g)  Responsabilizar-se  por  todas as  despesas  relativas aos materiais,  mão-de-obra,
embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,  equipamentos  de
proteção  individual  ou  coletiva   (EPI  e  EPC),  encargos,  tributos,  emolumentos  ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

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

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda  Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
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l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. O  prazo  para  a  entrega  dos  materiais  é  de  05 (cinco)  dias  úteis,  para  a
quantidade de até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que
100 (cem) faixas, contado a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

6.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e
no termo de referência;

b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após as conferências
necessárias e consequente aceitação.

6.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.4. O prazo para que se proceda  às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.7.   O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos,  sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;
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g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

7.2. 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.

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) multa de mora de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 10% (dez por cent  o),  
sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atra-
so injustificado;

b) multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de decumprimento total, a incidir so-
bre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente de contrato.

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total
do contrato celebrado.

7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

7.4.3. 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.

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

7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
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fornecimento 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. 

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

7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

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

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

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

7.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pelo Gestor do contrato.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
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moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

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

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 - DA PUBLICAÇÃO.

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

11 – DO FORO.

11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para dirimir as questões originadas deste contrato,  com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, XX de XXXX de 2020.
Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Vice-Presidente,

no exercício da Presidência do TRE/AL

Pela Empresa:
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DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2020.
À Diretorira-Geral, 
 
 
Esta Assessoria Jurídica acusa ciência das

alterações realizadas pela SLC na minuta do edital (0738623)
de licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
do tipo menor preço, objetivando o Registro de Preços para
confecção de faixas. Aproveitando o ensejo, ratifica todos os
termos do Parecer 1669 (0737314), que analisou a
mencionada minuta e a aprovou, condicionando à efetivação
das ditas correções.

 
À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 30/07/2020, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 30/07/2020, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738647 e o código CRC 37FC4D8D.

0002286-46.2020.6.02.8000 0738647v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 31 de julho de 2020.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do
edital, submeto à superior consideração de Vossa Excelência,
sugerindo, a abertura da fase externa do presente certame,  na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando  o Registro de Preços de material de consumo –
faixas,  para apoio às atividades de Seções Eleitorais nos municípios
do Estado de Alagoas, atendendo a ampla divulgação do Pleito
2020, consoante minuta 0738623, aprovada pela Assessoria Jurídica
desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1369 (0737314),
complementado pelo Despacho AJ-DG 0738647.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 31/07/2020, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738916 e o código CRC 41D74C3A.

0002286-46.2020.6.02.8000 0738916v1

Conclusão GDG 0738916         SEI 0002286-46.2020.6.02.8000 / pg. 230



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 : 0002286-46.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Registro de Preços. Aquisição de Material de Consumo. Faixas.

 

Decisão nº 1968 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pela Senhora
Diretora-Geral em exercício, inserta no evento SEI nº 0738916.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, nas
prescrições insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações, a abertura da fase externa do certame licitatório, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando o Registro de Preços para a aquisição de
material de consumo – faixas, para apoio às atividades das Seções
Eleitorais nos municípios do Estado de Alagoas, atendendo à ampla
divulgação do Pleito Eleitoral de 2020, tudo de acordo com a
justificativa constante no termo de referência (0724073), elaborado
pela Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV e
aprovado pela Comissão Permanente de Pleitos Eleitorais deste
Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI 
0738623, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 1369 (0737314), complementado pelo Despacho
AJ-DG (0738647) e demais medidas cabíveis.

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

Presidência
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 04/08/2020, às 10:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0739613 e o código CRC FDE2A39A.

0002286-46.2020.6.02.8000 0739613v5
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DESPACHO

Maceió, 04 de agosto de 2020.
À SLC, para abertura da fase externa do certame,

na forma autorizada pela Presidência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/08/2020, às 22:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0740732 e o código CRC 0814B58E.

0002286-46.2020.6.02.8000 0740732v1
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PREGÃO ELETRÔPREGÃO ELETRÔNICONICO  Nº 51Nº 51/2020/2020

PROCESSO Nº: 0002286-46.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 20 de agosto de 2020
Horário Abertura: 9 horas (HORÁRIO  DE
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Li-
citações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos, objetivando o  Registro de Preços para confecção de faixas, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração.

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

1 - DO OBJETO.

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para confecção de faixas,
conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da
União.

2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 

2.3. A  existência  de preços  registrados  não  obriga o  Tribunal  Regional  Eleitoral  a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.
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3.1. O prazo para  a  entrega  dos  materiais  é  de  05 (cinco)  dias  úteis,  para  a
quantidade de até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que
100 (cem) faixas, contado a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

3.2. A  beneficiária  do  registro  de  preços  terá  o  prazo  de  01  (um)  dia  útil  para
confirmação do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, através de
e-mail ou telefone deste TRE/AL.

3.2.1. No caso de inexistência da confirmação exigida no item anterior, será emitida
certidão por servidor do setor solicitante, registrando a data do recebimento da nota
de empenho pela beneficiária.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

4.1. 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.

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

e)  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dis-
solução ou liquidação;

f) que tenham  em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamen-
te 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).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”
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em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°  da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certa-
me;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresen-
tada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorie-
dade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previ-
dência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-
cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-
trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitan-
te ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes a este Pregão.
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5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-
vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-
ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-
ção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-
ção no momento da habilitação

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

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-
tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos ter-
mos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-
ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-
xão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-
postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-
gociação e julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifica-
do somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após
o encerramento do envio de lances.

6.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta li-
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citação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão,
sempre, as descrições constantes neste edital.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrôni-
co, dos seguintes campos:

a) Valor unitário do item ofertado;

b) Descrição detalhada do item ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem conter
medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, código, modelo ou
linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem
como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis
pagamentos;

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-
denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou in-
diretamente no fornecimento dos bens.

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de ex-
clusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer altera-
ção, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação. 

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-
cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-
presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-
trônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
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vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-
rência. 

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

8.2.2. A  desclassificação  será  sempre fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro. 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado.

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

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto
e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final
e fechado.

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superi-
ores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigi-
loso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-
derão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
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8.12.Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes,
até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fe-
chado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-
cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender
às exigências de habilitação.

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imedia-
tamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-
prio do sistema.

8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tem-
po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17.No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lan-
ces. 

8.18.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo su-
perior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-
trônico utilizado para divulgação. 

8.19.O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital
e seus anexos. 

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

8.21.A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-
cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferên-
cia, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;
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8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-
cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.23.  Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas. 

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-
nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes
das previstas neste Edital.

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-
da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-
rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-
to da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-
ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n.
971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superi-
or ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

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

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero,  incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não te-
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nha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade
da remuneração.

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-
bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-
damentam a suspeita.

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-
gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser rei-
niciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antece-
dência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálo-
gos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por ou-
tro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo siste-
ma eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

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

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.

9.10.Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-
derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item
8.24.

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-
bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO.
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10.1.Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta  classificada em primeiro lugar,  o Pregoeiro  verificará o eventual descumpri-
mento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que im-
peça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

10.1.1. SICAF;

10.1.2.  Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  Tribunal  de  Contas  da  União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proi-
bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-
cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-
te das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifica-
ção.

10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.

10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-
rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, se-
guindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será ve-
rificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação ju-
rídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-
GES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista
para recebimento das propostas;

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-
CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
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10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, ex-
ceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pre-
goeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.

10.6.Havendo a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital  e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de  2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

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

10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-
tes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-
triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-
te em nome da matriz.

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de nú-
meros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mer-
cantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à veri-
ficação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-
tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-
gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-
probatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-
terações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita  Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, medi-
ante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1.  O licitante,  microempresa ou empresa  de pequeno porte,  deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regu-
laridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabi-
litação.

10.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-
mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno
porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda
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que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no
art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-
tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Comple-
mentar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição no cadas-
tro de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-
lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigências do edital.

10.10.2.5.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pú-
blica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-
tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes,
na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitan-
te com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-
correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-
ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às
do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-
bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-
ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retira-
da(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
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10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-
tante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-
zo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

a) ser  redigida  em língua portuguesa,  datilografada  ou  digitada,  em uma via,  sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as de-
mais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento;

c) conter a descrição do item ofertado;

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

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-
ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se
for o caso.

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mode-
lo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-
sos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-
tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-
to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-
lo à proposta de outro licitante.

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS.

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitan-
te qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será conce-
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dido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção
de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende re-
correr e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2.Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-
damentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-
rificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitan-
tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.

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

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realiza-
ção da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situa-
ção em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante de-
clarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não com-
provar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerra-
mento da etapa de lances. 

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ain-
da, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

Edital do PE nº 51/2020 (0741529)         SEI 0002286-46.2020.6.02.8000 / pg. 247



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

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

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão públi-
ca, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.

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

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos res-
ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previs-
tos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-
rá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.

16 - DA ADJUDICAÇÃO,  DA  HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

16.2. Após  a  fase  recursal,  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
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16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art.  11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior  será elaborado  desde que viabilizado  pelo  sistema Comprasnet,  tal  como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.

16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.

16.5. A  ata  de  registro  de  preços  implicará  compromisso  de  fornecimento  nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar  a ata,  dentro do
prazo estabelecido no  subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades  aludidas no
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019.

16.7. A  contratação  com  os  fornecedores  registrados  será  formalizada  pelo  órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual,  emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.

16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
recebimento.

16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.

16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

16.11. Os  contratos  decorrentes  do  Sistema  de  Registro  de  Preços poderão  ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.

16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16.12.2. O  cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato
superveniente,  decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.

16.15. A Ata  de  Registro  de  Preços, durante  sua vigência,  poderá  ser  utilizada  por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o  subitem 16.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do  instrumento  convocatório  e  registrados  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes.

16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos
não participantes que aderirem.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
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ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

18.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.

18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Confeccionar as faixas em tecido de boa qualidade, observando rigorosamente os
prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste
Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital den-
tro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

c)  Indicar endereço eletrônico (e-mail)  para o recebimento de expedientes/notifica-
ções enviadas pelo TRE/AL.;

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos, bem como
os dados bancários da empresa;

f) Providenciar a especificação individual das faixas (no verso ou com algum material
que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona Eleitoral a que ela per-
tence); 

g)  Responsabilizar-se por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,  mão-de-obra,
embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,  equipamentos  de
proteção  individual  ou  coletiva   (EPI  e  EPC),  encargos,  tributos,  emolumentos  ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

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

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;

l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

19 - DA PUBLICIDADE.

19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
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Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

20.1. O  prazo  para  a  entrega  dos  materiais  é  de  05 (cinco)  dias  úteis,  para  a
quantidade de até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que
100 (cem) faixas, contado a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

20.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e
no termo de referência;

b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após as conferências
necessárias e consequente aceitação.

20.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

20.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

20.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

20.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

207.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 21.

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;
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f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

21.2. 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.

21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
 

a) multa de mora de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 10% (dez por cent  o),  
sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atra-
so injustificado;

b) multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de decumprimento total, a incidir so-
bre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente de contrato.

21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total
do contrato celebrado.

21.4.2. As  sanções  previstas  neste  Edital  poderão  ser  impostas
cumulativamente com as demais.

21.4.3. Na hipótese  da  entrega  do  material  de  forma  parcial,  o  valor  da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.

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

21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
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fornecimento 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. 

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

21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

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

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

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

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

22- DO PAGAMENTO.

22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pelo gestor do contrato.

22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
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22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

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

24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

24.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020,  PTRES
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030
(Material de Consumo).

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

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

25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-
servarão o horário de Brasília – DF.

25.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

25.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-
dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-
mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-
pios da isonomia e do interesse público.

25.8.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais pe-
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ças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.9.Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que     impeça     a  
realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o     primeiro     dia     útil  
subsequente,  devendo  o    Pregoeiro  informar  sobre  o  adiamento  no  ambiente  do  
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.

25.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações dos Itens e Valor Máximo Estimado;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

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

Maceió/AL, 05 de agosto de 2020.

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Contratação de Pessoa Jurídica, mediante registro de preços, para confecção de faixas, para
apoio às atividades de Seções Eleitorais nos municípios do Estado de Alagoas, atendendo a
ampla divulgação do Pleito 2020.

2. JUSTIFICATIVA:

a)  Proporcionar  condições  adequadas  para  instalação  de  Seções  Eleitorais  do  Estado
atendendo as necessidades do Pleito 2020;

b) Necessidade de divulgação das eventuais alterações de locais de votação/seção eleitoral
promovidas para o Pleito de 2020 nos diversos prédios públicos disponibilizados à Justiça
Eleitoral.

c) Entende-se como adequado o uso de faixas de tecido por serem materiais baratos, fáceis
de transportar e de instalar.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS:

a.As faixas deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, com o uso de
tinta que resista às intempéries (chuva e sol) e devem ter acabamento com barras
de madeira dupla nas suas extremidades, de modo a permitir que sejam estendidos
permitindo sua perfeita leitura;

b.Os materiais, tributos, encargos, equipamentos de proteção individual ou coletiva
(EPI e EPC), a mão de obra e entrega no local indicado deverão estar inclusos no
custo total e ser fornecido pela CONTRATADA e sob sua exclusiva responsabilidade;

c.O julgamento das propostas será por preço global (lote único).

4. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

a.Estima-se que serão necessárias, no máximo, 301 (trezentas e uma) faixas em
tecido  (bramante  ou  morim),  para  os  municípios  relacionados  no  Anexo  I-A,
montadas com acabamento de madeira duplo nas extremidades;

b.As faixas deverão ter comprimento mínimo de 3,0 m e largura mínima de 80 cm;

c.O tecido e as tintas usadas deverão ser de boa qualidade, de modo que possam ser
usadas tanto no primeiro turno das eleições, quanto no segundo turno, se houver;

d.A madeira usada para o acabamento das faixas deverá ser de boa qualidade, suas
extremidades  deverão  ser  serradas,  sem  pontas  que  possam  ferir  ou  lesionar
aqueles que as manuseiem e que permitam estender as peças de modo a possibilitar
sua clara leitura

e.As  faixas  deverão  ser  dotadas  de  4  (quatro)  cordões  de  nylon  (polietileno)  ou
material similar, com 2mm de diâmetro, com comprimento de 3 metros cada, para
permitir a sua afixação,

f.As  faixas  serão  confeccionadas  em 2  (dois)  modelos,  conforme anexo  III  deste
termo de referência.

5. DA ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO:

5.1. Todo material confeccionado deverá ser entregue no Almoxarifado do Tribunal Regional
Eleitoral  de  Alagoas,  localizado  na  Av.  Menino  Marcelo  (também  conhecida  por  Via
Expressa), n.º 7200 "D", Antares, Maceió – AL, CEP: 57046-000, no horário das 13h00 às
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17h00 no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, para quantidades até 100 (cem) faixas; de
10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que 100 (cem) faixas;

5.2. A beneficiária do registro de preços terá o prazo de 1 (um) dia útil para confirmação do
recebimento da nota de empenho, através de e-mail ou telefone deste TRE/AL;

5.2.1.  No  caso  de  inexistência  da  confirmação  exigida  no  item  anterior,  será  emitida
certidão por servidor do setor solicitante, registrando a data do recebimento da nota de
empenho pela beneficiária;

5.3.  Os  materiais  serão  inspecionados  por  ocasião  de  seu  recebimento  na  Seção  de
Almoxarifado. Em hipótese alguma será aceito material diferente do que foi cotado e/ou
que esteja em desacordo com a descrição do material constante neste termo de referência,
com defeito de fabricação, avarias,  manchas de tinta ou, ainda, divergente da amostra
retida, ficando a beneficiária do Registro de Preços obrigada a recolhê-lo e substitui-lo no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem qualquer ônus para o TRE/AL;

5.3.1.  As  faixas  deverão  estar  especificadas  individualmente  (no  verso  ou  com  algum
material que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona Eleitoral a que ela
pertence), antes de abri-la para conferência;

5.4. O material  deverá ser entregue de acordo com a solicitação, à medida em que as
Zonas Eleitorais informarem suas demandas.

6. PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-corrente da
contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota
Fiscal,  que  deverá  estar  devidamente  atestada  por  servidor/gestor  designado  para
acompanhar  o  contrato,  devendo ser  entregue com as Certidões  Negativas de Débitos
Fiscais e Previdenciários;

a.A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada no mesmo prazo de 10
(dez) dias, a contar do seu recebimento pelo gestor do contrato;

b.Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Receita Federal do Brasil.

7. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

Designação através de Portaria exarada pela Presidência desta Corte Eleitoral.

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1  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 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na
hipótese de atraso injustificado;

c.Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a incidir

sobre  o  valor  do  contrato,  ou  parcial,  a  incidir  sobre  o  saldo  remanescente  de

contrato;

d.Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União,  Estados,  Distrito  Federal  ou
Municípios,  descredenciamento  no  SICAF,  ou  no  sistema  de  cadastramento  de

Edital do PE nº 51/2020 (0741529)         SEI 0002286-46.2020.6.02.8000 / pg. 259



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

fornecedores, pelo prazo de até 5(cinco) anos, caso convocado dentro do prazo de
validade da proposta,  não celebrar  o  contrato,  deixar  de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certam e, 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, suspensão temporária de
participação  em licitação  e  impedimento  de  contratar  com a  Administração,  por
prazo não superior a02 (dois) anos, conforme previsto no art.7ºdaLeinº10.520/2002;

8.2A Administração, par a aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as
justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa;

8.3AsmultaspoderãosercumuladaseserãodescontadasdosvaloresdevidosàCONTRATADA,seho
uver,oucobradasjudicialmente.

9. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

Pesquisa a cargo da COMAP.
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
TOTAL

REGISTRADO
VALOR MÁXIMO

UNITÁRIO

(R$)

VALOR MÁXIMO
TOTAL

(R$)

1

Faixa  em  tecido  (bramante  ou
morim)  de  boa  qualidade,  com
comprimento mínimo de 3,0 m e
largura  mínima  de  80  cm,  com
acabamento  de  madeira  duplo
nas extremidades, de boa quali-
dade e com pontas serradas 

Unid. 301 40,28 12.124,28
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ANEXO II

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO

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. Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não 
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020 

Processo nº 0002286-46.2020.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 51/2020

MINUTA 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Vice-Presidente,  no
exercício  da  Presidência,  Desembargador  Otávio  Leão  Praxedes,  brasileiro,  casado,
Magistrado,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  215.430,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados
pela empresa .................................,  (INFORMAR  SE  É  MICROEMPRESA  OU EMPRESA  DE
PEQUENO  PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento  do  item  abaixo relacionado,
conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 51/2020, nos
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 51/2020:

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 51/2020:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para  a  entrega  dos  materiais  é  de  05  (cinco)  dias  úteis,  para
quantidades até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que
100 (cem) faixas, a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)
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4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
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presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Confeccionar as faixas em tecido de boa qualidade, observando rigorosamente os
prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste
Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital den-
tro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

c)  Indicar endereço eletrônico (e-mail)  para o recebimento de expedientes/notifica-
ções enviadas pelo TRE/AL.;

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos, bem como
os dados bancários da empresa;

f) Providenciar a especificação individual das faixas (no verso ou com algum material
que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona Eleitoral a que ela per-
tence); 

g)  Responsabilizar-se por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,  mão-de-obra,
embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,  equipamentos  de
proteção  individual  ou  coletiva   (EPI  e  EPC),  encargos,  tributos,  emolumentos  ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

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

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda  Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
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l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. O  prazo  para  a  entrega  dos  materiais  é  de  05 (cinco)  dias  úteis,  para  a
quantidade de até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que
100 (cem) faixas, contado a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

6.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e
no termo de referência;

b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após as conferências
necessárias e consequente aceitação.

6.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.4. O prazo para que se proceda  às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.7.   O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;
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g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

7.2. 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.

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) multa de mora de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 10% (dez por cent  o),  
sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atra-
so injustificado;

b) multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de decumprimento total, a incidir so-
bre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente de contrato.

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total
do contrato celebrado.

7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

7.4.3. 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.

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

7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
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fornecimento 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. 

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

7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

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

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

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

7.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias,  a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pelo Gestor do contrato.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
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moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

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

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 - DA PUBLICAÇÃO.

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

11 – DO FORO.

11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para dirimir  as questões originadas deste contrato,  com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, XX de XXXX de 2020.
Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Vice-Presidente,

no exercício da Presidência do TRE/AL

Pela Empresa:
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EDITAL Nº 40 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2020

 

PROCESSO Nº: 0002286-46.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 20 de agosto de 2020

Horário Abertura: 9 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).
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, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para confecção de faixas,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração.

 

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

 

1 - DO OBJETO.

 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para confecção de
faixas, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.
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2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

 

2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário
Oficial da União.

 

2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.

 

2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada a
licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou,
após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando
ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

 

3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.

 

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 05 (cinco) dias úteis, para a quantidade
de até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que 100
(cem) faixas, contado a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

 

3.2. A beneficiária do registro de preços terá o prazo de 01 (um) dia útil para
confirmação do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento,
através de e-mail ou telefone deste TRE/AL.

3.2.1. No caso de inexistência da confirmação exigida no item anterior, será emitida
certidão por servidor do setor solicitante, registrando a data do recebimento da nota
de empenho pela beneficiária.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

 

4.1. 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
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parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste
Edital e seus anexos.

 

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

 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. 1. a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

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

c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;

d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,
de 1993;

e. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;

f. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive,
dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de
funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova
redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
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apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
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6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor unitário do item ofertado;

b) Descrição detalhada do item ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem
conter medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, código,

Edital 40 (0741595)         SEI 0002286-46.2020.6.02.8000 / pg. 274



modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos
materiais, bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do
Fornecedor para possíveis pagamentos;

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação.

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

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

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
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8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado.

 

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

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os
respectivos lances.

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
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anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

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

8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

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

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.

8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras;

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em
condições diferentes das previstas neste Edital.

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
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pelos demais licitantes.

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

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

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
VENCEDORA.
 

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena
de desclassificação.

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

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

9.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração.

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
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9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio
pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

 

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

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 8.24.

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO.

 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1. SICAF;

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
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dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.

10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

10.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP
nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º,
do Decreto 10.024, de 2019.

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

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

10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
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Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis
do último exercício.
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10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do
edital.

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com
o estabelecido neste Edital.

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em
que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA
PROPOSTA VENCEDORA.
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11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição do item ofertado;

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

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº
8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

 

12 - DOS RECURSOS.

 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante
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manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
no endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA.
 

13.1. A sessão pública poderá ser
reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de
recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja
anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os
atos anulados e os que dele
dependam;

Edital 40 (0741595)         SEI 0002286-46.2020.6.02.8000 / pg. 285



b) Quando houver erro na aceitação
do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não
retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da
etapa de lances.
13.2. Todos os licitantes
remanescentes deverão ser
convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por
meio do sistema eletrônico (“chat”),
e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento
licitatório.
13.2.2. A convocação feita por e-mail
ou fac-símile dar-se-á de acordo com
os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter
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seus dados cadastrais atualizados.
14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
 

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da
data de recebimento da impugnação.

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

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

 

15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.

 

16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
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16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após
a regular decisão dos recursos apresentados.

 

16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

 

16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2.,
podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor
e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.

 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

 

16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação
para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.

 

16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado.

 

16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

 

16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas
no item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019.

 

16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei
nº 8.666, de 1993.
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16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o
seu recebimento.

 

16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo
acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.

 

16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

 

16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços  poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º
do Decreto nº 7.892/2013.

 

16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando:

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

 

16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e
“d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 

16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
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superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

 

a) por razão de interesse público; ou

 

b) a pedido do fornecedor.

 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e
escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.

 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

 

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e
encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas.

 

16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as
demais regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.

 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

 

16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente
do número de órgãos não participantes que aderirem.

 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
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17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

 

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

 

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

 

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

 

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

 

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem
16.15.

 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
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e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando
solicitados pela licitante vencedora.

 

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

 

18.1. São obrigações do detentor da Ata:

 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

 

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

 

c ) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

 

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.

 

18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Confeccionar as faixas em tecido de boa qualidade, observando rigorosamente os
prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste
Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital dentro
do prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

c) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL.;

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
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Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos, bem como
os dados bancários da empresa;

 

f) Providenciar a especificação individual das faixas (no verso ou com algum material
que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona Eleitoral a que ela
pertence);

 

g) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, equipamentos de
proteção individual ou coletiva (EPI e EPC), encargos, tributos, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

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

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à
natureza do objeto da contratação;

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS,
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular;

 

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

 

l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

 

19 - DA PUBLICIDADE.

 

19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de
registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto
n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

 

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
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20.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 05 (cinco) dias úteis, para a
quantidade de até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores
que 100 (cem) faixas, contado a partir da data do recebimento da Autorização de
Fornecimento.

 

20.2. Os materiais serão recebidos:

 

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço
e no termo de referência;

 

b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após as conferências
necessárias e consequente aceitação.

 

20.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

 

20.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo
de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

 

20.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

 

20.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

 

207. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 21.

 

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o
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licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

 

a. não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

 

b. não entregar a documentação exigida no edital;

 

c. apresentar documentação falsa;

 

d. causar o atraso na execução do objeto;

 

e. não mantiver a proposta;

 

f. falhar na execução do contrato;

 

g. fraudar a execução do contrato;

 

h. comportar-se de modo inidôneo;

 

i. declarar informações falsas; e

 

j) cometer fraude fiscal.

 

21.2. 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.

 

21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com
as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem
efetuados.
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21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

 

a) multa de mora de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 10% (dez por cento),
sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de
atraso injustificado;

 

b) multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de decumprimento total, a incidir
sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente de contrato.

 

21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado.

 

21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

 

21.4.3. Na hipótese da entrega do material de forma parcial, o valor da(s) multa(s)
será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.

 

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

 

21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

 

21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
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fornecimento 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.

 

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

 

21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

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

 

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

 

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

 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

 

21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
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22- DO PAGAMENTO.

 

22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pelo gestor do contrato.

 

22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

 

22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

 

22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

 

I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644

365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
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24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

 

24.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, PTRES 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da
Despesa nº 339030 (Material de Consumo).

 

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

 

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

25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.

25.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

25.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

25.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

25.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia
útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

25.10. 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.

 

Edital 40 (0741595)         SEI 0002286-46.2020.6.02.8000 / pg. 299



25.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002,
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações
e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

 

25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO I-A- Especificações dos Itens e Valor Máximo Estimado;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

 

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

Maceió/AL, 05 de agosto de 2020.

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

OBS.: Os anexos deste edital estão disponíveis no documento nº 0741529.

 

Em 06 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 06/08/2020, às 19:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0741595 e o código CRC 9D787200.

0002286-46.2020.6.02.8000 0741595v2
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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 06/08/2020 11:21:44 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 07/08/2020 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) 
nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa 

Pregão 00051/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado

Nº da IRP 

00024/2020

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD 

002286-46.2020 Menor Preço Não Não

Validade da Ata SRP Quantidade de Itens 

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional 1

Objeto 

Registro de Preços para confecção de faixas, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação

07/08/2020

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação 

A partir de  07/08/2020  às 08:00 Em 20/08/2020  às 09:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade 
Gestora 

Unidade Gestora 

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho 

00001 2019    NE   000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação
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 Ambiente: PRODUÇÃO Pesquisar Licitação 06/08/2020 15:00:52 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG de Atuação 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da UASG UASG 

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação * Ano da Licitação 

00051 / 2020

Modalidade de Licitação Situação da Licitação Característica da Licitação

 Pregão

 Concorrência

 Tomada de Preços

 Convite

 Concurso

Revogada

Anulada

Suspensa

 Tradicional

 Registro de Preço (SRP)

Pesquisar Limpar

UASG 
Origem

Modalidade de 
Licitação

Nº da 
Licitação

Característica Objeto
Situação Atual 

da Licitação
Ação

70011
Pregão 

Eletrônico
00051/2020

Registro de Preço 
(SRP)

Registro de Preços para confecção de faixas, 
conforme especificações descritas no edital e 
seus anex...

Licitação A 
Publicar

Visualizar 

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Um registro encontrado. 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 06/08/2020 15:01:37 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa 

Pregão 00051/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado

Nº da IRP 

00024/2020

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD 

002286-46.2020 Menor Preço Não Não

* Lei 13.979/2020, art.4-G(COVID-19) ?    Sim   Não   

Validade da Ata SRP Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados 

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional 1 1 0

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas 

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto 

Registro de Preços para confecção de faixas, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.

Informações Gerais 

Recurso

Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens 

Nacional

Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato 

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função 

087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES Vice-presidente, No Exercício da Presidência

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação 

07/08/2020

CPF do Responsável Nome Função 

012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

UG Gestão Empenho 

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital 

Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital 

A partir de 07/08/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço 

Logradouro 

Avenida Aristeu de Andrade, 377

Bairro 

Farol
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 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 06/08/2020 15:01:47 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa 

Pregão 00051/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado

Nº da IRP 

00024/2020

Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

1 1 0 Não Não

Filtro

Nº do Item Descrição do Item
Itens Vinculados ao 
Grupo

Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010 

Itens Inconsistentes 

Itens Cancelados 

Pesquisar Limpar

Nº 
do 

Item

Tipo 
de 

Item 
(*)

Item
Situação 

do Item na 
Licitação

Qtde 
Item

Unidade de 
Fornecimento

Critério de 
Julgamento

Tipo de 
Benefício

Decr. 
7174

Critério 
de Valor

Grupo
Consis-
tente?

Ação

1 M 

65692 - 
Tecido 
de 
morim

- 301 Unidade Menor Preço Tipo I Não 
Valor 

Máximo 
Aceitável 

- Sim Visualizar

(*) M - Material    S - Serviço 

Licitação Edital / Relação de Itens Grupos Nova Pesquisa de Licitações

Um registro encontrado. 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 06/08/2020 15:02:11 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa 

Pregão 00051/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado

Nº da IRP 

00024/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não Não

Item

Nº do Item Tipo de Item Item 

1 Material 65692 - Tecido de morim

Unidade de Fornecimento 

Unidade

Descrição Detalhada 

Faixa em tecido (bramante ou morim) de boa qualidade, com comprimento mínimo de 3,0 m e largura mínima de 80 cm, com 
acabamento de madeira duplo nas extremidades, de boa qualidade e com pontas serradas, conforme especificações do 

edital e seus anexos.

 Item Sustentável 

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$) 

301 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitável 40,2800

Valor Sigiloso?  Sim  Não 

Tipo de Benefício Grupo 

Tipo I Não Agrupado

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010 

Intervalo Mínimo entre Lances 

Permitir Adesões  Sim  Não 

Quantidade Máxima para Adesões 

602

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 301

Item Anterior Ir para o Item: 1 Ir Próximo Item
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo nº 271/2019 - SEI nº 000933/19-00.09. Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 45/2019, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a SCANSYSTEM LTDA.
OBJETO: Suspensão, a contar do dia 1º de abril de 2020, de parte do serviço objeto do
Contrato nº 45/2019. VALOR: O valor mensal do Contrato passa a ser de R$ 7.125,00, a
contar de 1º de abril de 2020, até quando perdurarem as condições que têm inviabilizado
o cumprimento de todas as obrigações por parte da Contratada. FUNDAMENTO LEGAL: Art.
65, inc. II, da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 06.08.2020. ASSINAM: Silvio Artur
Meira Starling, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Maximilian Adelmann, Sócio, pela
Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo nº 130/2015 - SEI nº 000189/15-00.10. Sexto Termo Aditivo ao Contrato
nº 20/2015, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a APECÊ SERVIÇOS GERAIS LTDA.
OBJETO: Prorrogação contratual. VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 273.363,82. Programa de
Trabalho 02.061.0566.4225.0101 - Julgamento de Processos - JUPROC. VIGÊNCIA:
15.08.2020 a 14.09.2020. FUNDAMENTO LEGAL: Artigos 57, II, § 4º, da Lei nº 8.666/1993.
DATA DE ASSINATURA: 06.08.2020. ASSINAM: Silvio Artur Meira Starling, Diretor-Geral, pelo
Contratante, e Flávio César Fonseca de Oliveira, Procurador, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo nº 293/2017 - SEI nº 025868/17-00.50. Terceiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 63/2017, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a Rybená Tecnologias
Assistivas Ltda. OBJETO: Sub-rogação do Contrato nº 63/2017, em razão da cisão parcial da
Contratada. VIGÊNCIA: 06.08.2020 a 27.12.2020. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, da Lei nº
8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 06.08.2020. ASSINAM: Silvio Artur Meira Starling,
Diretor-Geral, pelo Contratante, e Alderval Marinho Milhomens Coelho, Presidente, pela
Contratada.

2ª AUDITORIA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO Nº 5/2020

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
30/07/2020 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Tintas Acrílica Fosca,
SEM CHEIRO e LAVÁVEL para atender as necessidades da 2ª CJM, sediada na capital de São
Paulo, conforme as especificações presentes neste edital e seus anexos, pelo Sistema de
Registro de Preços (SRP). Total de Itens Licitados: 00003 Novo Edital: 07/08/2020 das
12h00 às 12h30 e de13h00 às 17h00. Endereço: Avenida Cásper Líbero, 88 Santa Ef i g ê n i a
- SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas: a partir de 07/08/2020 às 12h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/08/2020, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO
Juiz Federal da Justiça Militar, Diretor do Foro da 2ª Cjm,

em Exercício

(SIDEC - 06/08/2020) 060029-02020-2020NE000109

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 112/2020

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
04/08/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de impressoras, através do Sistema de
Registro de Preços, para a Justiça Federal da 2ª Região, atuando o Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF2) como Gerenciador e as Seções Judiciárias do Rio de Janeiro
(SJRJ) e Espírito Santo (SJES) como Participantes.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 06/08/2020) 090028-00001-2020NE000298

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2020 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2020/086. Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços
de manutenção de 1º, 2º e 3º níveis dos extintores de incêndio, realização de teste
hidrostático nas mangueiras de combate a incêndio e a implantação e troca de todas as
demarcações dos locais de instalação de todos os extintores do Tribunal Regional Federal
da 2ª Região e do Centro Cultural Justiça Federal.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
07/08/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro - Rio de
Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00048-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 07/08/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 20/08/2020 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 05/08/2020) 90028-00001-2020NE000298

S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Partícipes: Tribunal Regional Federal da 2ª Região e Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
Objeto: Cooperação e o intercâmbio na área de Tecnologia da Informação e Gestão
Documental entre os participes para viabilizar a adoção, pela PCRJ, de métodos,
procedimentos, sistema e outros recursos de tecnologia da informação e gestão
documental, visando à eficiência na área administrativa, com ênfase no tratamento e
organizações de fluxos de trabalho, expedientes e documentos, em particular a instalação,
implantação e acompanhamento do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA.
Data da assinatura: 28/07/2020. Prazo de vigência: 60 (sessenta) meses, conforme item 4.1
do Acordo. Proc. nº TRF2-ADM-2020/00130.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Partícipes: Tribunal Regional Federal da Segunda Região e Serviço Federal de
Processamento de Dados - SERPRO. Objeto: Cooperação e o intercâmbio na área de
Tecnologia da Informação e Gestão Documental entre os partícipes para viabilizar no
SERPRO a adoção de métodos, procedimentos, sistemas e outros recursos de
tecnologia da informação e gestão documental, visando à eficiência na área
administrativa, com ênfase no tratamento e organização de fluxos de trabalho,
expedientes e documentos, em particular a instalação, implantação e acompanhamento
dos Sistemas Integrados de Gestão Administrativa SIGA. Data da assinatura:
27/07/2020. Prazo de vigência: 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de sua
assinatura. Processo n.º TRF2-ADM-2020/00128. Acordo de Cooperação Técnica n.º
T R F 2 - AC C - 2 0 2 0 / 0 0 0 0 2 .

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000579, emitida em 29/07/2020.
Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: CMV PAINÉIS EM MDF E MATERIAIS PARA
MARCENARIA EIRELI. Objeto: Aquisição de material de marcenaria (Ata 132/2019).
Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061003342576013. Elemento de despesa: 339030.
Valor total do empenho: R$ 2.615,40 (dois mil, seiscentos e quinze reais e quarenta
centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00246.09.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo aditivo terceiro ao Contrato nº 23/2017. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: SUPERINTEROP SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Prorrogação da
vigência do Contrato, cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico em ambiente
VMWARE, por mais 12 meses, a partir de 10/08/2020. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 168400; ND
3390.40 e 2020NE500039, datado de 30/07/2020. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 88.440,00.
PA: 0001999-02.2017. ASSINATURA: Gaspar Paines Filho, Diretor Geral, em 05/08/2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE RESCISÃO

Espécie:Termo de Rescisão ao Contrato n° 13/2019. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
CONSTRUTORA J.R.OLIVEIRA LTDA. CNPJ-40.863.722/0001-94. Objeto: Rescindir
antecipadamente, o Termo Contratual assinado em 30/04/2019, tombado sob o n°13/2019,
com fulcro no art.79, inciso II da Lei n°8.666/1993 e alterações posteriores, de acordo com
o previsto na cláusula décimo oitava do Contrato e cláusula terceira do 2° Termo Aditivo,
encerrando-se em 31/08/2020, ficando isentas as partes de quaisquer vínculos, direitos e
obrigações recíprocas decorrentes, a partir de 1°/09/2020. Processo Virtual n°0005154-
71.2020.4.05.7000-TRF5ªR. Assinatura:05/08/2020 Assinam:Telma Roberta Vasconcelos
Motta, Diretora Geral-TRF5ªR.e Jerônimo Romão de Oliveira, representante da
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO Nº 23/2020

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 0003931-
09.20200. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de material de consumo álcool
em gel 70% INPM e luvas descartáveis em látex, conforme o edital e seus anexos.

OTAVIO LEAO PRAXEDES
Ordenador de Despesas - Presidente em Exercício

(SIDEC - 06/08/2020) 070011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 002286-46.2020. Objeto: Registro de Preços para confecção de faixas,
conforme especificações descritas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 07/08/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol
- Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00051-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 07/08/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 20/08/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 06/08/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020 - UASG 70003

Nº Processo: 6066. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material
de consumo - material de tecnologia de informação e comunicações (TIC), conforme
descrições e quantidades constantes no Anexo I do Termo de Referência n.009/2020-
SEALM/TRE-AM.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 07/08/2020 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Av Andre Araujo N. 200, Aleixo - Manaus/AM ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-00019-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 07/08/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
21/08/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ROBERTO LOPES GALIZA
Pregoeiro

(SIASGnet - 06/08/2020) 70003-00001-2020NE000118

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 6747/2018/TRE-AM Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.
16/2018, locação de imóvel destinado a abrigar a 30 ZE - Santa Isabel do Rio
Negro/AM. LOCATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADORA:
MARCELA GOUVÊA BERNARDINO. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, e alterações
posteriores, em especial seu art. 62, § 3°, inciso I, e o Art. 3° da Lei n. 8.245/91. Do
Objeto: alteração da redação da Cláusula Terceira (Do Prazo de Vigência) e da Cláusula
Quarta (Do Preço). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, ou seja, de 03/09/2020
a 02/09/2021. DO PREÇO: O preço mensal de R$ 2.844,40 (dois mil, oitocentos e
quarenta e quatro reais e quarenta centavos). Data da Assinatura: 31/07/2020.
Assinam: Desdor. Presidente, ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo Locatário, e a Sra.
MARCELA GOUVÊA BERNARDINO pela Locadora.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de agosto de 2020.
À CPREG,
Ao Senhor Pregoeiro, após publicação do Aviso de

Licitação no DOU, bem como do edital no Portal da
Transparência, nesta data, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 07/08/2020, às 12:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0742443 e o código CRC 683CB6DC.
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jZyZ9l̀emZeàZ\9YZ\9jè_̂ye\9gaja_̂_�̀aZ\9]e\_e91̀ab[Ŷg9legZ9lè�Z]Z9]e9sr9�[y�9̂YZp9]ezeY]Z9̂_[̂ 9̀jZyZ
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]Z\9_a_[ĝ̀e\t
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COMERCIAL CEZARIO JUNIOR 
 

 

Rua D1 Quadra 18 nº 145 – Eustáquio Gomes de Mello– Cid. Universitária – Maceió / Alagoas 

CEP: 57072-372E-mail: gilbertocsjp@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL 
Pregão Eletrônico - SRP - nº 51/2020 

Data da Sessão: 20/08/20120 – 09:00Hs 

OBJETO: Registro de preços para confecção de faixas. 
 

DADOS DA LICITANTE: 

 COMERCIAL CEZARIO JUNIOR - ME 

 CNPJ nº 26.125.358/0001-34 Rua D1 Quadra 18  Eustaquio Gomes, 145 - Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL. CEP 57072-372 

 Fone: (82) 99916 – 4507 

 E-mail: gilbertocsp@hotmail.com 

 
 

 PROPOSTA READEQUADA DE PREÇO  
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA/ FAB. UND. 
QUANT.

. 
VL. 

UNITARIO 

 
VL TOTAL  

 

 
VL TOTAL POR 

EXTENSO 
 

01 

Faixa em tecido (bramante ou 

morim) de boa qualidade, com 

comprimento mínimo de 3,0 m 

e largura mínima de 80 cm, 

com acabamento de madeira 

duplo nas extremidades, de 

boa qualidade e com pontas 

serradas 

COMERCIAL 
GRACILIANO 

UND 301 R$ 28,40 

 
 
 
 
 
 

R$ 8.548,40 

 
 
 
 

 
 

OITO MIL 
QUINHENTOS E 

QUARENTA E OITO 
REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA  

 
R$ 8.548,40 

 
OITO MIL 

QUINHENTOS E 
QUARENTA E OITO 
REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS 
 

 

 

 

 

*Validade da Proposta:60 (Sessenta dias), contados da abertura da sessão pública. 
 
*DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 0055 OP.: 003  C/C: 5512-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
 
*A licitante DECLARA  que no preço proposto estão incluídas todas as despesas ou encargos de 

qualquer natureza resultante da execução do objeto licitado, sem quaisquer acréscimos em 

virtude de expectativa inflacionária ou de custos financeiros, compreendidos todas as despesas 

incidentes sobre o objeto licitado, tais como: impostos, fretes, seguros, taxas, etc., e deduzidos 

os descontos eventualmente concedidos; 
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COMERCIAL CEZARIO JUNIOR 
 

 

Rua D1 Quadra 18 nº 145 – Eustáquio Gomes de Mello– Cid. Universitária – Maceió / Alagoas 

CEP: 57072-372E-mail: gilbertocsjp@hotmail.com 

 

*A licitante Declara ainda que concordamos com todos os termos do Edital Pregão n.º 51/2020 

– TRE/AL 

 
 
 
 
 
 
 
Maceió, 24 de Agosto de 2020. 

 

 

    

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL 
Pregão Eletrônico - SRP - nº 51/2020 

Data da Sessão: 20/08/20120 – 09:00Hs 
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COMERCIAL CEZARIO JUNIOR 
 

 

Rua D1 Quadra 18 nº 145 – Eustáquio Gomes de Mello– Cid. Universitária – Maceió / Alagoas 

CEP: 57072-372E-mail: gilbertocsjp@hotmail.com 

 

OBJETO: Registro de preços para confecção de faixas. 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

RazãoSocial COMERCIAL CEZARIO JUNIOR 

CNPJ 26.125.358/0001-34 

Endereço RUA D1 QUADRA 18 Nº 145 EUSTAQUIO GOMES DE MELLO II  

CEP 57072-372 

Fones: (82) 9837-8393 

Fax  

E-mail gilbertocsjp@hotmail.com 

Siteinternet  

Dados do Representante da Empresa: 

Nome GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 

Cargo EMPRESÁRIO 

Nacionalidade BRASILEIRO 

Estadocivil SOLTEIRO 

Profissão EMPRESARIO 

Endereço RUA D1 QUADRA 18 Nº 145 EUSTAQUIO GOMES DE MELLO II  

CEP 57072-372 

Fone (82) 9837-8393 

Fax  

E-mail gilbertocsjp@hotmail.com 

Cart.deIdentidade 9900175008 

OrgãoExpedidor SSP/AL 

CPF 04245046422 

Dados Bancários da Empresa 

Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Agência 0055 

Conta 5512-8 

 

 

Dados do Contato com a Empresa: 
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COMERCIAL CEZARIO JUNIOR 
 

 

Rua D1 Quadra 18 nº 145 – Eustáquio Gomes de Mello– Cid. Universitária – Maceió / Alagoas 

CEP: 57072-372E-mail: gilbertocsjp@hotmail.com 

 

Nome GILBERTO JUNIOR 

Cargo EMPRESARIO  

Endereço RUA D1 QUADRA 18 Nº 145 EUSTAQUIO GOMES II  

CEP 57072-372 

Fone (82) 99837-8393 

Fax  

E-mail gilbertocsjp@hotmail.com 

Empresa optante pelo SIMPLES? (x )Sim()Não 

 

 

Maceió, 24 de Agosto de 2020. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2020.
Sr. Chefe SAPEV.
 
Reporto-me no presente para solicitar o pronunciamento

de conformidade técnica da proposta apresentada na sessão do
pregão 51/2020, evento sei nº 0749861. 

Informo a reabertura do Pregão 51/2020 para o
dia 26/08/2020 às 16 horas.

Cordialmente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 24/08/2020, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749862 e o código CRC 3C83BE08.

0002286-46.2020.6.02.8000 0749862v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2020.
Ao pregoeiro Weber Cavalcanti
 
Semhor Pregoeiro,
 
Na qualidade de gestor contratual, externo que, 

cotejando os termos da proposta inserida por meio do
evento 0749861 com as especificações editalícias,
notadamente aquelas veiculadas no anexo I-A, do ato
convocatório, evento 0741529, concluo pela conformidade
técnica da aludida oferta.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 25/08/2020, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0750633 e o código CRC F3306DCA.

0002286-46.2020.6.02.8000 0750633v1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 26.125.358/0001-34

Certidão nº: 21105269/2020

Expedição: 28/08/2020, às 11:14:04

Validade: 23/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.125.358/0001-34, NÃO CONSTA

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 28/08/2020 11:15:01 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 

CNPJ: 26.125.358/0001-34 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 26.125.358/0001-34

Razão Social: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422

Nome Fantasia: COMERCIAL CEZARIO JUNIOR

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/10/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 07/02/2021

FGTS 17/09/2020

Trabalhista Validade: 12/12/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 12/11/2016 (*)

Receita Municipal Validade: 11/01/2017 (*)

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 31/08/2020 13:39 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 26.125.358/0001-34

Razão Social: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422

Atividade Econômica Principal:

6399-2/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Endereço:

RUA D-1 (CJ EUSTAQUIO GOMES 2), 145 - CIDADE UNIVERSITARIA - Maceió / Alagoas

Emitido em: 26/08/2020 12:56 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422

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.

Emitida às 20:41:46 do dia 11/08/2020

Código de controle da certidão: 184C-9548-9DB6-4CA4

Certidão fornecida para o CNPJ: 26.125.358/0001-34

Válida até 10/10/2020

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 26.125.358/0001-34
Razão Social: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422
Nome Fantasia: COMERCIAL CEZARIO JUNIOR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/10/2020

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Capital Social: R$ 20.000,00 Data de Abertura da Empresa: 08/09/2016
CNAE Primário: 6399-2/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
CNAE Secundário 1: 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
CNAE Secundário 2: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 3: 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
CNAE Secundário 4: 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
CNAE Secundário 5: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 6: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 7: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 8: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 9: 5320-2/01 - SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO
CNAE Secundário 10: 5612-1/00 - SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
CNAE Secundário 11: 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS
CNAE Secundário 12: 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS

Dados para Contato
CEP: 57.072-372
Endereço: RUA D-1 (CJ EUSTAQUIO GOMES 2), 145 - CIDADE UNIVERSITARIA
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 98378393
Email: gilbertocsjp@hotmail.com

Emitido em: 26/08/2020 13:00 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

21
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
240.325.734-68CPF:

Nome: MARIA JOSE PROCOPIO DE CARVALHO
Carteira de Identidade: 119386 Órgão Expedidor: SSPAL
Data de Expedição: 14/09/2016 Data de Nascimento: 30/01/1947
E-mail: gilbertocsjp@hotmail.com

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 042.450.464-22
Nome: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR
Carteira de Identidade: 99001175008 Órgão Expedidor: SSPAL
Data de Expedição: 07/07/2007 Data de Nascimento: 16/11/1980
Filiação Materna: MARIA JOSE PROCOPIO DE CARVALHO
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 57.072-400
Endereço: CONJUNTO RUA D1 QUADRA 18, 145 - CID UNIVERSITARIA
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 98378393
Email: gilbertocsjp@hotmail.com

Linhas de Fornecimento

Materiais
4235 - RECIPIENTES PARA COLETA DE MATERIAIS PERIGOSOS, MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA

Emitido em: 26/08/2020 13:00 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

22
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11/08/2020 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

apl03.sefaz.al.gov.br/dicad/fic.php 1/1

 Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas
 Superintendência de Receita Estadual - SRE
 Secretaria Adjunta da Receita Estadual Maceió / AL
 Diretoria de Cadastro Terça-feira, 11 de Agosto de 2020

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie
junto à SEFAZ a sua atualização cadastral. 
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade
dos dados contidos.

 Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ 
Secretaria Especial da Receita Estadual 
Superintendência Especial da Receita Estadual 
Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional
 

 
NÚMERO CACEAL 
244.99434-0 
CNPJ/CPF 
26.125.358/0001-34

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

INÍCIO DE ATIVIDADE 
08/09/2016 
OPTANTE PELO SIMPLES ? 
SIM

 
RAZÃO SOCIAL 
GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 

 
NOME DE FANTASIA 
COMERCIAL CEZARIO JUNIOR 

 
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA 
6399200 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente (PRINCIPAL) 
8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 
4723700 - Comércio varejista de bebidas 
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
5320201 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 
5612100 - Serviços ambulantes de alimentação 
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
1813001 - Impressão de material para uso publicitário 
5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 
4721103 - Comércio varejista de laticínios e frios

 
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
89 - Empresário (Individual)

 
LOGRADOURO 
R D-1 (CJ EUSTAQUIO GOMES 2) 

NÚMERO 
145 

COMPLEMENTO 

 
CEP 
57072-372 

BAIRRO/DISTRITO 
CIDADE UNIVERSITARIA 

MUNICÍPIO 
MACEIO 

UF 
AL 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
11/8/2020 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
gilbertocsjp@hotmail.com 

Data de Emissão: Terça, 11 de Agosto de 2020, às 20:43:16 (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:

 | 

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2020 @SUTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL
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37408259449Usuário:

31/08/2020 14:41:50Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente26125358000
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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c�nfgh¢fnfbhb]a¥ĥl]_ab]ak̂]¡]̂¦qgfh�ar�V

§ehqofbhb]�E�tv q̈fbhb]ab]a¡̀ q̂]gf_]qò�EGPMYQYU
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5973 - 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
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0748210

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

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

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTO: 0750633
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10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 0753115

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X
 

 
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

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

  OBS. Empresa apresentou certidão regularidade tributos
estaduais, doc. junto ao evento sei nº 0753115, fls.03

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  Certidões: TRABALHISTA, TCU, CNJ, PORTAL

TRANSPARÊNCIA, FALÊNCIA CONCORDATA 0753114

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0753127

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

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0753110

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas  X CONFORME CERTIDÕES ANEXAS AO ITEM 16 DO PRESENTE

Informação 5973 (0753140)         SEI 0002286-46.2020.6.02.8000 / pg. 350



Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X PAPEL DE TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992) X  CONFORME CERTIDÕES ANEXAS AO ITEM 16 DO PRESENTE

PAPEL DE TRABALHO

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

X  DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - ATO CONSTITUTIVO
EMPRESA 0753118

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

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0753121

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

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0753129

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

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

x  

Proposta: 0749861

Resultado Fornecedor: 0753124

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 31/08/2020, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0753140 e o código CRC B8CC26E2.

0002286-46.2020.6.02.8000 0753140v4
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PROCESSO : 0002286-46.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : FASE EXTERNA - PE 51/2020

 

Parecer nº 1571 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 51/2020 (0741529), cujo
objeto foi o Registro de Preços de material de consumo –
faixas, para apoio às atividades de Seções Eleitorais nos
municípios do Estado de Alagoas, atendendo a ampla
divulgação do Pleito 2020, consoante Termo de Referência 
(0724073) elaborado pela SAPEV.

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 (0753140).

A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

 

Item Questionário
Sim
Não

N/A
Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

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

0742059

0741702

 

 

2

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

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)
de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM Idem

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
SIM Idem

4
A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas apresentadas, dos lances ofertados na ordem
de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

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

 

0753121

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM 0753129

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
 Fase posterior

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da administração ou publicação em órgão da
imprensa oficial) constam do processo?

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

0753140

0753115

0753114

0753110

0753127

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

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

 

SIM

 

0749861

0753124

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

0753114

 

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 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº
51/2020 e subsequente convocação da empresa GILBERTO
CEZÁRIO DA SILVA JÚNIOR, CNPJ 042.450.464-22 para
assinatura da Ata Registro de Preços para eventual
fornecimento de material de consumo – faixas, ao valor
unitário de R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos) e
valor total de R$ 8.548,40 (oito mil quinhentos e quarenta e
oito reais e quarenta centavos), conforme proposta comercial
(0749861).
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À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 31/08/2020, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 31/08/2020, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0753393 e o código CRC F57ED8D2.

0002286-46.2020.6.02.8000 0753393v4
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CONCLUSÃO

Maceió, 02 de setembro de 2020.
 
Senhor Presidente,
 
Trata-se de procedimento objetivando a aquisição

de material de consumo – faixas para apoio às atividades das
seções eleitorais nos municípios do Estado de Alagoas,
atendendo a ampla divulgação das Eleições que se avizinha,
consoante Termo de Referência (0724073) e especificações
descritas no Pregão Eletrônico nº 51/2020 (0741529).

 
Nesta senda, constatada a regularidade de todos os

atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório, em especial a Ata de Realização do PE (0753121), o
Resultado por Fornecedor (0753124), o Termo de Adjudicação
(0753129) e, finalmente, considerando o pronunciamento da
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer
AJ-DG nº 1571/2020 (0753393), submeto o presente
procedimento à superior consideração de Vossa Excelência,
para os fins de homologação do presente pregão eletrônico,
nos termos do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, bem como a
subsequente convocação da empresa vencedora.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/09/2020, às 19:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0755124 e o código CRC 2099D935.
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PROCESSO : 0002286-46.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico.

 

Decisão nº 2150 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
por meio do Parecer nº 1571 (0753393), atestando a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n° 51/2020, que tem por
objeto o Registro de Preços para eventual fornecimento de material
de consumo – faixas, para apoio às atividades das Seções Eleitorais
nos municípios do Estado de Alagoas, atendendo à ampla divulgação
do Pleito 2020, consoante Termo de
Referência (0724073) e conforme especificações descritas no Edital e
seus Anexos (0741529), elaborado pela Seção de Administração de
Prédios e Veículos - SAPEV. 

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019, CONVOCO, para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa GILBERTO
CEZÁRIO DA SILVA JÚNIOR, inscrita no CNPJ sob o
nº 26.125.358/0001-34, com valor unitário de R$ 28,40 (vinte e
oito reais e quarenta centavos) e valor total de R$ 8.548,40
(oito mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta
centavos), em conformidade com a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico (0753121), mais o Termo de Adjudicação (0753129) e de
acordo com a proposta comercial (0749861).

À Secretaria de Administração, para as providências que
se fizerem necessárias ao cumprimento da presente Decisão.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 08/09/2020, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0755982 e o código CRC 5014F666.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00051/2020 (SRP)

Às 17:57 horas do dia 08 de setembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 002286-46.2020,
Pregão nº 00051/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: TECIDO DE MORIM
Descrição Complementar: Faixa em tecido (bramante ou morim) de boa qualidade, com comprimento mínimo de 3,0 m
e largura mínima de 80 cm, com acabamento de madeira duplo nas extremidades, de boa qualidade e com pontas
serradas, conforme especificações do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 301 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 40,2800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para:  GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 ,  pelo melhor  lance de  R$ 28,4000 e  a
quantidade de 301 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
28/08/2020
11:51:15

-
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GILBERTO CEZARIO DA
SILVA JUNIOR 04245046422, CNPJ/CPF: 26.125.358/0001-34, Melhor

lance: R$ 28,4000

Homologado
08/09/2020
17:57:08

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Fim do documento

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=864635&t...
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DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2020.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

posterior convocação do adjudicatário, para assinatura da
respectiva ata.

Observo que há cadastro de reserva com
convocação aberta até amanha, às 17h50.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/09/2020, às 18:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0758234 e o código CRC E177E8E4.

0002286-46.2020.6.02.8000 0758234v1
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09/09/2020 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6020472 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

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: 09/09/2020 17:41:10
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 6020472
   Data prevista de publicação: 10/09/2020
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal
indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de
adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos
Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

12921674 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 51-2020 -
GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR.rtf

4955d4d5bb5c2238
9e0032707c830a13 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00 R$
165,20
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Formação do Cadastro de Reserva

Data de abertura:  20/08/2020 13:14

Número da portaria:  PORTARIA PRE 81/2020

Data de portaria:  25/03/2020

Número do processo:  002286-46.2020

Número do pregão:  00051/2020 (SRP)

Objeto:  Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para confecção de faixas, conforme especificações descritas no
edital e seus anexos.

    Item 1

Descrição: TECIDO DE MORIM
Descrição Complementar: Faixa em tecido (bramante ou morim) de boa qualidade, com comprimento mínimo de 3,0 m
e largura mínima de 80 cm, com acabamento de madeira duplo nas extremidades, de boa qualidade e com pontas
serradas, conforme especificações do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 301 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 40,2800

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado

26.125.358/0001-34 GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 301 R$ 28,4000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 08/09/2020 17:57 Data/Hora Final: 09/09/2020 17:57
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 10/09/2020 08:29
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 28,4000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

Eventos do Item

Evento Data
CPF do
Usuário

Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de Reserva

08/09/2020
17:57:08

758.180.784-34
Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data

08/09/2020 17:57 com data fim prevista para 09/09/2020 17:57
pelo valor de R$ 28,4000.

Envio do Cadastro
de Reserva ao

SIASG

10/09/2020
08:29:11 758.180.784-34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/termocadres.asp?prgCod=864635&...
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Fim do documento
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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Nº 174, quinta-feira, 10 de setembro de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
S EC R E T A R I A

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Modalidade: inexigibilidade de licitação. Objeto: contratação da empresa INFRAMÉRICA
CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A com vistas à prestação de serviços de
receptivo no Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek, pelo
valor mensal estimado de R$ 21.100,00, anual de R$ 253.200,00 e, em caso de prorrogação
por até 60 meses, pelo valor total estimado de R$ 1.266.000,00. Fundamento legal: Art. 25,
caput, da Lei nº 8.666/93. Ratificada por: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Ministra
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº
8.666/93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 501.710/2020-2. Real JG Serviços Gerais Eireli. CNPJ: 08.247.960/0001-62.
1º termo aditivo ao contrato PE-073/2019 - prestação de serviços de auxiliar de arquivo.
Alteração da razão social da contratada para Real JG Facilities Eireli. Assinatura: 8/9/2020.
Pela contratada: Flávia Macena de Sousa, representante legal. Pelo Contratante: Gustavo
Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 501.997/2019-2. Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do
Trabalho - ANAJUCLA. CNPJ: 37.050.226/0001-07. 1º termo aditivo ao convênio CVN-
010/2019 - Consignações De Contribuições Associativas Em Folha De Pagamento. Alteração:
alterações das claúsulas segunda e nona do convênio original. Assinatura: 9/9/2020. Pelo
Consignante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal. Pelo
Consignatário: Ildeu Do Couto Balbino, Presidente.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 48/2020

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
28/08/2020 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para
fornecimento parcelado de frutas, pelo período de 12 (doze) meses. Total de Itens
Licitados: 00014 Novo Edital: 10/09/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Praça Dos
Tribunais Superiores - Ed.sede Stm, Sala 1301 BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir
de 10/09/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/09/2020, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

DAVID GONCALVES OLIVEIRA
Analista Judiciário - Área Judiciária

(SIDEC - 09/09/2020) 060001-00001-2020NE000109

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2020 - UASG 60001

Nº Processo: 011661/20-00.01. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços
gráficos para impressão de convites, envelopes e chancela de diplomas.. Total de Itens
Licitados: 6. Edital: 10/09/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Praça Dos Tribunais
Superiores - Ed.sede Stm, Sala 1103, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/60001-5-00052-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 10/09/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/09/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital
disponível nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.stm.jus.br..

LUCIANNE RODRIGUES DO AMARAL
Pregoeira

(SIASGnet - 09/09/2020) 60001-00001-2020NE000109

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2020 - UASG 090027

Nº Processo: 0020256-25.2018.
PREGÃO SRP Nº 40/2019. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 -REGIAO. CNPJ
Contratado: 72381189001001. Contratado : DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -
.Objeto: Fornecimento de equipamentos Servidores tipo Rack e Solução Hiperconvergência,
incluindo assistência técnica e serviço de instalação.Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 .
Vigência: 03/09/2020 a 03/03/2026. Valor Total: R$657.380,00. Data de Assinatura:
03/09/2020.

(SICON - 09/09/2020) 090027-00001-2020NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2020 - UASG 090027

Nº Processo: 0005213-77.2020.
PREGÃO SISPP Nº 26/2020. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 -REGIA O.
CNPJ Contratado: 04654861000144. Contratado : INDALABOR INDAIA LABORATORIO -
FARMACEUTICO LTDA. Objeto: Fornecimento parcelado de etanol (álcool 70%, liquido e em
gel). Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência: 04/09/2020 a 31/12/2020. Valor Total:
R$57.750,00. Data de Assinatura: 03/09/2020.

(SICON - 09/09/2020) 090027-00001-2020NE800014

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2020 - UASG 090027

Nº Processo: 0005213-77.2020.
PREGÃO SISPP Nº 26/2020. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 -REGIA O.
CNPJ Contratado: 30329824000170. Contratado : AMICI COMERCIO E REPRESENTACO ES
DEMEDICAMENTOS EIRELI. Objeto: Fornecimento parcelado de etanol (álcool 70%, líquido
e em gel. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 . Vigência: 04/09/2020 a 31/12/2020. Valor
Total: R$25.302,50. Data de Assinatura: 04/09/2020.

(SICON - 09/09/2020) 090027-00001-2020NE800014

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 48/2020

Processo nº TRF2-EOF-2020/0086. Objeto: Contratação de empresa para prestação dos
serviços de manutenção de 1º, 2º e 3º níveis dos extintores de incêndio, realização de
teste hidrostático nas mangueiras de combate a incêndio e a implantação e troca de todas
as demarcações dos locais de instalação de todos os extintores do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região e do Centro Cultural Justiça Federal. O Senhor Pregoeiro decidiu
ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa JONES SISTEMAS DE INCÊNDIO
LTDA .

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Substituto

(SIDEC - 09/09/2020)

S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Primasoft Informática Ltda.; Objeto do 3º Termo
Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por 12 (doze) meses;
Fundamento Legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa de
Trabalho: 02.061.0033.4257.6013; Elemento de Despesa: 3.3.90.40.07; Data da assinatura:
01/09/2020; Proc. n.º TRF2-EOF-2017/00167; Contrato n.º 042/2017.

EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000676, emitida em 27/08/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: ALO CONSTRUÇÔES E SERVIÇOS EIRELI. Objeto: Aquisição de materiais
hidráulicos e outros complementos. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decreto
10.024/19. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061003342576013. Elemento
de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 236,50 (duzentos e trinta e seis reais e
cinquenta centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2020/00117.

EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000677, emitida em 27/08/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: A FERRAGISTA COM. DE MÁQ. E FERRAMENTAS EIRELI. Objeto: Aquisição de
materiais hidráulicos e outros complementos. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02
c/c Decreto 10.024/19. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061003342576013.
Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 721,10 (setecentos e vinte e
um reais e dez centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2020/00117.

EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000678, emitida em 27/08/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: GERIR COM. E MAT. DE CONST. EIRELI - EPP. Objeto: Aquisição de materiais
hidráulicos e outros complementos. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decreto
10.024/19. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061003342576013. Elemento
de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 124,20 (cento e vinte e quatro reais e
vinte centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2020/00117.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2020 - UASG 90030

Nº Processo: 0004334-86.2020. Objeto: Prestação de serviços de manutenção de 04
elevadores de fabricação ThyssenKrupp, instalados no prédio anexo do TRF 4ª Região..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 10/09/2020 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio
Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00034-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 10/09/2020 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
23/09/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br..

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 09/09/2020) 90030-00001-2020NE500106

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO QUINTO ao Contrato nº 43/2015. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: Claro S/A. OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato, cujo objeto é a
prestação de serviços telefônicos de Longa Distância Nacional, por mais 1 mês, a partir de
10/09/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT 168396; ND 3390-40; NE 2020NE500388,
datada de 21/01/2020. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 1.173,66. PA: 0006295-38.2015.
ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em 02.09.2020.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 22/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: Ivete Ferronatto Folli.
OBJETO: Serviços de lavanderia. ORIGEM: Dispensa de Licitação. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT
- 107760, ND - 33090.39 e 2020NE500273, datada de 20/08/2020. PREÇO TOTAL
ESTIMADO: R$ 6.195,30. VIGÊNCIA: 08/09/2020 a 08/09/2021. PA: 0006236-74.2020.
ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em 08.09.2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0001954-09.2020.6.01.8000. Décimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato
TRE/AC n.º 06/2015. Contratante: TRE/AC. Contratada: ASA - AGÊNCIA DE SERVIÇOS DO
ACRE EIRELI, CNPJ nº 11.815.892/0001-03. Objeto: Prorrogar, excepcionalmente, com
fundamento no § 4º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, pelo período 06 (seis) meses, a contar
de 05/09/2020, com término em 04/03/2021, o prazo de vigência estabelecido na Cláusula
Décima Primeira do instrumento original. Data de assinatura: 04/09/2020. Signatários:
Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor Geral do TRE/AC e Raimundo Ferreira da
Silva, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2020

Processo Administrativo SEI n° 0008975-43.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 08/09/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 45/2020, que
tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo -
material de limpeza, conforme especificações descritas no Edital e seus anexos, tendo
como órgão participante o 59º Batalhão de Infantaria Motorizado de Alagoas, convocando,
para a devida assinatura da Ata de Registro de Preços, as empresas: 1. INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE, CNPJ nº 08.158.664/001-95,
vencedora dos itens 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, pelo valor global de R$
93.167,50, sendo o Item 1 - Vassoura de pelo tipo bola - pelo valor unitário de R$ 10,00
para uma quantidade de 330 unidades; item 2- Vassoura com cerdas de nylon - pelo valor
unitário de R$ 5,50 para uma quantidade de 380 unidades; item 3 - Rodo com duas
lâminas - pelo valor unitário de R$ 4,50 para uma quantidade de 430 unidades; item 4 -
Vassoura para vaso sanitário - pelo valor unitário de R$ 4,00 para uma quantidade de 330
unidades; item 8 - Limpador de impurezas - pelo valor unitário de R$ 22,00 para uma
quantidade de 500 unidades; item 9 - Limpa-vidro - pelo valor unitário de R$ 7,00 para
uma quantidade de 1.150 unidades; - item 10 - Detergente (frasco com 500ml) - pelo valor
unitário de R$ 1,30 para uma quantidade de 3.300 unidades; item 11- Papel higiênico
(pacote com 4 unidades) - pelo valor unitário de R$ 4,30 para uma quantidade de 7.500
unidades; item 12 - Água sanitária (frasco com um litro) - pelo valor unitário de R$ 1,50
para uma quantidade de 3.800 unidades; item 13 - Sabonete líquido (galão com 5 litros) -
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pelo valor unitário de R$ 15,00 para uma quantidade de 420 unidades; item 14 -
Desodorizador - pelo valor unitário de R$ 6,90 para uma quantidade de 1.300 unidades e
item 15 - Solução de limpeza multiuso - pelo valor unitário de R$ 3,25 para uma
quantidade de 2.450 unidades; 2. EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CPNJ nº
28.325.460/0001-09, vencedora dos itens 5, 6 e 7, pelo valor global de R$ 58.320,00, sendo
o item 5 - Pano multiuso para limpeza (rolo com 50 unidades) - pelo valor unitário de R$
17,00 para uma quantidade de 400 unidades; item 6 - Toalha de papel (pacote com mil
folhas) - pelo valor unitário de R$ 10,00 para uma quantidade de 4.800 unidades e item 7
- Luvas de borracha - pelo valor unitário de R$ 3,20 para uma quantidade de 1.100 pares,
com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019.

Maceió-AL, 9 de setembro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2020

Processo Administrativo SEI nº 0002286-46.2020.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 08/09/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 51/2020, que
tem por objeto o Registro de Preços para eventual fornecimento de material de consumo
- faixas, para apoio às atividades das Seções Eleitorais nos municípios do Estado de
Alagoas, convocando, para a devida assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa
GILBERTO CEZÁRIO DA SILVA JÚNIOR, inscrita no CNPJ sob o nº 26.125.358/0001-34, para
eventual fornecimento do material, pelo valor unitário de R$ 28,40 e valor total de R$
8.548,40, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º 10.520/2002 e no Decreto nº
10.024/2019.

Maceió-AL, 9 de setembro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 9066/2020-TRE/AM. Espécie: Termo de Credenciamento n. 08/2020.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei n. 8.666/93, em especial no caput do art. 25,
bem como nos termos do Plano de Assistência à Saúde do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas (TRE+Saúde). Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
Credenciada: JOÃO BATISTA DE AGUIAR GOMES - EIRELI, CLÍNICA FISIOCENTER. CNPJ
01.643.180/0001-92. Do Objeto: Prestação de serviços de fisioterapia (tratamentos
ortopédicos, reumatológicos, neurológicos, adulto e infantil), hidroterapia, hidroginástica,
RPG, (Reeducação postura global) fisioterapia pélvica e pilates. Dotação Orçamentária:
Programa de Trabalho 02.301.0570.2004.0001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Prazo de
Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar da data de publicação no D.O.U. Data da
Assinatura: 12/08/2020. Assinam: Desembargador ARISTÓTELES LIMA THURY pelo
Credenciante, e o Senhor JOÃO BATISTA DE AGUIAR GOMES, pela Credenciada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0136911-33.2020.6.05.8000. OBJETO: Contratação do curso "COSO ERM
- Gerenciamento de Riscos - Estrutura Integrada". FAVORECIDO: Escola de Negócios
Conexxões Educação Empresarial Ltda. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II, c/c art. 13, VI, da
Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.3.90.39.48. Ação
02.122.0033.20GP.0029. VALOR: R$ 19.250,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos
Vieira, em 09/09/2020.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0097633-25.2020.6.05.8000. OBJETO: Aquisição de assinatura anual dos
periódicos Boletim de Orçamento e Finanças e Boletim de Recursos Humanos.
FAVORECIDO: GOVERNET EDITORA LTDA. - ME. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei
n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.3.90.39.01. Ação
02.122.0033.20GP.0029. VALOR: R$ 16.563,74. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos
Vieira, em 08/09/2020.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 121/2020, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa T A WEBER, para eventual aquisição e
instalação de películas, persianas e vidros, bem como a retirada e descarte das películas e
dos vidros danificados. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos
n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO:
SEI N° 0050733-18.2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua
assinatura. ASSINATURA: 09/09/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-
BA, e a Sra. Thais Andrade Weber.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 01 Fornecimento e instalação de VIDRO
LAMINADO de 08 mm em esquadrias
existentes.

Marca / Modelo: Glassmaxi
/ 08mm

100 R$ 198,80

.

02
Fornecimento e instalação de VIDRO
TEMPERADO de 8 mm em esquadrias
existentes (box de banheiro

Marca / Modelo: Glassmaxi
/ 08mm

50 R$ 158,90

.

05
Fornecimento e instalação de VIDRO
TEMPERADO de 06 mm em esquadrias
existentes

Marca / Modelo: Glassmaxi
/ 06mm

125 R$ 148,90

.

06
Fornecimento e instalação de VIDRO
LAMINADO de 10 mm em esquadrias
existentes.

Marca / Modelo: Glassmaxi
/ 10mm

50 R$ 268,80

. 10 Fornecimento e instalação de VIDRO
LAMINADO de 08 mm em esquadrias
existentes.

Marca / Modelo: Glassmaxi
/ 08mm

300 R$ 198,80

. 11
Fornecimento e instalação de VIDRO
TEMPERADO de 06 mm em esquadrias
existentes.

Marca / Modelo: Glassmaxi
/ 06mm

375 R$ 148,90

.

12
Fornecimento e instalação de VIDRO
LAMINADO de 10 mm em esquadrias
existentes.

Marca / Modelo: Glassmaxi
/ 10mm

150 R$ 268,80

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 13537/2020. Objeto: Contratação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal
(SMP), com ligações ilimitadas,franquia de internet de no mínimo 4 GB e com
fornecimento de aparelho em comodato a fim de atender necessidade administrativa do
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará - TRE-CE, observando as especificações do Edital e seus
anexos.. Total de Itens Licitados: 9. Edital: 10/09/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às
17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo 21 - Centro, - Fortaleza/CE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00079-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 10/09/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/09/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeira

(SIASGnet - 09/09/2020) 70007-00001-2020NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 106º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: visa ao acréscimo contratual dos quantitativos medidos a
maior na 35ª medição dos serviços da segunda parcela da obra de construção da nova
sede do TRE-CE. O total de acréscimo importa na quantia de R$ 68.557,80 (sessenta e oito
mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos, correspondente ao percentual
aproximado de 0,1280% do valor inicial atualizado do contrato. O presente termo aditivo
alterará o valor do Contrato conforme planilha orçamentária em anexo, que passarão a
integrar o termo contratual. Fundamento: no art. 65, inciso I, alínea "b", da Lei n.º
8.666/93 e suas alterações, c/c cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na
decisão contida no Processo PAD n.º 17.521/2020. Assina: Desembargador Haroldo Correia
de Oliveira Máximo, Presidente. DATA: 08/09/2020

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 2330/2019. Espécie: Contrato n.º 167 a 209/2020. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e os motoristas em seguida descritos: CT 167/2020, JOÃO
EROMILDO DA COSTA; CT 168/2020, SEBASTIÃO EDSON LEMOS, CT 169/2020, MAURO
ROBERTO LEMOS FERREIRA; CT 170/2020, DANILO DA COSTA ALVES, CT 171/2020, CLÁU D I O
FERNANDES DE BRITO; CT 172, ERINALDO DE SOUSA NASCIMENTO; CT 173, RAFAEL DA
SILVA ALMEIDA SILVA; CT 174, ANTÔNIO NONATO SOUSA COELHO; CT 175, JOAS DA ROCHA
MARTINS; CT 176, MILTON CEZAR VIEIRA TAVARES; CT 177, JOSÉ GEZO DE SOUSA MAIA; CT
178, JOSÉ PEQUENO DE SOUSA; CT 179, ANTÔNIO PEREIRA LIMA; CT 180, MARCOS
ANTÔNIO ALVES DE LIMA; CT 181, FRANCISCO ALBERTO NOGUEIRA, CT 182, FRANCISCO
KAYK NUNES DOS SANTOS; CT 183, RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS; CT 184,
ELENILTON NOGUEIRA PAULA FONTOURA; CT 185, FRANCISCO CAUBI DE SOUSA GOMES;
CT 186, ERISVALDO FACUNDO DA SILVA; CT 187, CARLOS ANTÔNIO DE CASTRO; CT 188,
ANDRÉ DE OLIVEIRA CASTRO; CT 189, FRANCISCO FERNANDO CASTELO BRANCO BESSA
FLORÊNCIO; CT 190, ENITO OLIVEIRA MAIA; CT 191, ITALO FREITAS DE CASTRO; CT 192,
SILVIA HELENA GOMES MONTEIRO SANCHES LIMA; CT 193, IREUDA MARIA PEREIRA
MENEZES; CT 194, JONAS FERREIRA AGUIAR; CT 195, JOSÉ EDNEY BARBOSA DE SOUSA; CT
196, WANDERLEI ARRUDA OLIVEIRA; CT 197, RAIMUNDO NONATO DA SILVA MENDES; CT
198, FRANCISCO GLEIDSON SANTOS CORDEIRO; CT 199, JOÃO PAULO FELÍCIO CRISPIM; CT
200, JOSÉ DEOCLÉCIO DE OLIVEIRA ALVES; CT 201, JOSÉ EDINANDO GOMES REINALDO; CT
202, RR TURISMO E TRANSPORTE UNIPESSOAL LTDA; CT 203, ANTÔNIO HELTON DOS
SANTOS LOPES; CT 204, JOSÉ MARIA FAÇANHA DA SILVA; CT 205, EDUARDO JOSÉ MOREIRA
DA ROCHA; CT 206, GILBERTO SAMPAIO JACAÚNA; CT 207, ACACIANA GOMES DE QUEIROZ;
CT 208, JOSÉ ALVES DA MOTA; CT 209, GARDÊNIA MESQUITA SARAIVA. Foram declarados
desertos os itens 4, 7, 9, 12, 13, 16, 36, 37,e fracassados os itens 6, 15, 27, 32 e 43.
Objeto: a contratação de serviço de locação de veículos com motoristas, a ser prestado por
pessoa física ou jurídica, para atender os Cartórios Eleitorais do interior do Estado no pleito
eleitoral de 2020.Fundamento Legal: na Lei n.º 10.520/2002 c/c Decretos n.º 3.555/2000 e
nº 10.024/2019, Pregão Presencial 1/2020, na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, bem
como no PAD N.º 2330/2020. Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do
TRE-CE, e pela outra parte, os respectivos motoristas e representante da empresa
contratada. Data 08/09/2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2020

Processo n.º 2330/2020.
Contratação de serviço de locação de veículos com motoristas, a ser prestado

por pessoa física ou jurídica, para atender os Cartórios Eleitorais do interior do Estado no
pleito eleitoral de 2020. O objeto foi adjudicado aos seguintes motoristas: 4ª ZE -
Maranguape, Lotação, JOÃO EROMILDO DA COSTA, valor: R$ 295,00; 4ª ZE - Maranguape,
Passeio, SEBASTIÃO EDSON LEMOS, valor: R$ 191,60; 4ª ZE _ Maranguape, Passeio,
MAURO ROBERTO LEMOS FERREIRA, R$ 192,60; 5ª ZE - Baturité, Passeio, DANILO DA
COSTA ALVES, valor: R$ 180,00; 6ª ZE - Quixadá, Passeio, CLAUDIO FERNANDES DE BRITO,
valor: R$ 192,00; 7ª ZE-Cascavel, Utilitário, ERINALDO DE SOUSA NASCIMENTO, valor R$
293,00; 7ª ZE - Cascavel, RAFAEL DA SILVA ALMEIDA, valor: R$ 190,00; 36ª ZE - São
Gonçalo, Lotação, JOAS DA ROCHA MARTINS, valor: R$ 295,32; 36ª Ze São Gonçalo,
Passeio, MILTON CEZAR VIEIRA TAVARES, valor: R$ 192,60; 37ª ZE - Caucaia, Lotação, JOSE
GESO DE SOUZA MAIA, valor: R$ 295,00; 37ª ZE, Caucaia, Passeio, JOSE PEQUENO DE
SOUSA, valor: R$ 147,00; 49ª ZE - Pacajús, Lotação, ANTONIO PEREIRA LIMA, valor: R$
249,00; 49ª ZE - Pacajus, Passeio, MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA, valor: R$ 192,60; 52ª
ZE _ Redenção, lotação, FRANCISCO ALBERTO NOGUEIRA, valor: R$ 295,00; 52ª ZE _
Redenção, Passeio, FRANCISCO KAYK NUNES DOS SANTOS, valor: R$ 162,00; 52ª ZE -
Redenção, Passeio, RAIMUNDO AECIO FLORENCIO DE GOIS, valor: R$ 147,00; 57ª ZE
Pacatuba, ELENILTON NOGUEIRA PAULA FONTOURA, valor: R$ 295,00; 63ª ZE - Boa Viagem,
Utilitário, FRANCISCO CAUBI DE SOUSA GOMES, valor: R$ 290,00; 63ª ZE Boa Viagem,
Passeio, ERISVALDO FACUNDO DA SILVA, valor: R$ 190,00; 66ª ZE - Aquiraz, Lotação,
CARLOS ANTONIO DE CASTRO, valor: R$ 295,32; 66ª ZE - Aquiraz, Passeio, ANDRE DE
OLIVEIRA CASTRO, valor: R$ 192,60; 67ª ZE _ Aracoiaba, Passeio, FRANCISCO FERNANDO
CASTELO BRANCO BESSA FLORENCIO, valor: R$ 135,00; 78ª ZE - Horizonte, Lotação, ENITO
OLIVEIRA MAIA, valor: R$ 250,00; 78ª ZE - Horizonte, Passeio, ITALO FREITAS DE CASTRO,
valor: R$ 190,00; 84ª ZE - Beberibe, Passeio, SILVA HELENA GOMES MONTEIRO SAN C H ES
LIMA, valor: R$ 192,60; 88ª ZE - Eusébio, IREUDA MARIA PEREIRA MENEZES, valor: R$
295,32; 97ª ZE - Trairi, JONAS FERREIRA AGUIAR, valor: R$ 290,00; 97ª ZE - Trairi, Passeio,
JOSE EDNEY BARBOSA DE SOUSA, valor: R$ 185,00; 104ª ZE - Maracanaú, Lotação,
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