TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

Memorando nº 490 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Maceió, 07 de junho de 2019.
Para: Secretaria de Administração
Assunto:Termo de Referência - Material de Expediente - Pregão Eletrônico Ata de Registro de Preços

Senhor Secretário (À COMAP para ciência),

Cumpre-nos iniciar procedimento administrativo aquisição de Material de Expediente
para o ano de 2019/2020.
Segue Termo de Referência e anexo único, para análise e posterior aprovação, caso
seja de sua aquiescência.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 07/06/2019, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553552 e o código CRC 4324E8DD.
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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
–
Aquisição
de material de consumo – expediente/acondicionamento e embalagem,
conforme especificações discriminadas no anexo I.
A aquisição deverá ocorrer meidante pregão eletrônico - ATA de Registro de Preços menor preço por lotes, pois há maior possibilidade de economicidade e também maior
interesse para os licitantes, dada a similaridade dos itens, e ainda não se correr o risco
de vencer item de pouca monta e de difícil entrega devido a problemas com frete e
similares.

2. JUSTIFICATIVA – Fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, para manutenção de suas atividades em 2019/2020.
As aquisições relacionadas no Anexo I, têm previsão expressa no PA nº 001068013.2018.6.02.8000, evento SEI nº 0536144, sendo que no caso especíﬁco das pilhas
encontra-se descrito no ítem 26 e no caso do mouse óptico, no ítem 29.

3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora (s)no
processo de licitação deverá(ão) fornecer produto de boa qualidade.

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA – Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão
eletrônico, para o exercício de 2019/2020, tipo menor preço por LOTE, com Ata de
Registro de Preços.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos.
5.2
–
Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.
5.3 – O material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, deverá
obrigatoriamente estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não
daniﬁcadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização
de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
5.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes.
5.5 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:
5.5.1 – especiﬁcações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade. Para os itens 8 a 12, do LOTE 2, a validade mínima
deverá ser de 2 anos da data da entrega. Para os demais itens, validade de 12 meses.
5.5.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.
5.5.3 – registro no Ministério da Saúde
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5.5.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
5.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a legislação
vigente.
5.7 – Indicar endereço eletrônico (e-mail) para
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

o

recebimento

de

5.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 dias corridos contados do recebimento
da Nota de Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, no horário
das 08 às 18 horas de segunda a quinta, e entre 7h30 e 13h30 horas às sextas–feiras,
considerando os dias úteis.

7. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento
provisório da nota ﬁscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o
material será recebido definitivamente.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ﬁcará sujeita a aplicação de
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso injustificado,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o
prazo de substituição daqueles assim conﬁgurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustiﬁcado. Após o 5º (quinto) dia será
considerada inexecução parcial do contrato;
c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;
e) As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do
valor total do contrato celebrado.
f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9. DA GESTÃO
A gestão será feita pelos servidores da Seção de Almoxarifado.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 07/06/2019, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

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

Anexo

DESCRIÇÃO DOS ITENS E LOTES

LOTE ITEM

1

MATERIAL/REFERÊNCIA

QUANTIDADE
MÍNIMA A
UNIDADE QUANTIDADE
SER
SOLICITADA

1

ETIQUETAS ADESIVAS MULTIUSO, do tipo:
círculo
com
0,13mm
de
diâmetro;
Apresentação de mercado: Envelope com, no ENVELOPE
mínimo, 200 etiquetas com validade mínima
de 2 anos - círculos da cor amarela.

200

50

2

ETIQUETAS ADESIVAS MULTIUSO, do tipo:
círculo
com
0,13mm
de
diâmetro;
Apresentação de mercado: Envelope com, no ENVELOPE
mínimo, 200 etiquetas com validade mínima
de 2 anos - círculos da cor verde.

40

20

3

ETIQUETAS ADESIVAS MULTIUSO, do tipo:
círculo
com
0,13mm
de
diâmetro;
Apresentação de mercado: Envelope com, no ENVELOPE
mínimo, 200 etiquetas com validade mínima
de 2 anos - círculos da cor vermelha.

40

20

4

ETIQUETAS ADESIVAS MULTIUSO, do tipo:
círculo
com
0,13mm
de
diâmetro;
Apresentação de mercado: Envelope com, no ENVELOPE
mínimo, 200 etiquetas com validade mínima
de 2 anos - círculos da cor azul.

40

20

5

ETIQUETA AUTO-ADESIVA para impressora
laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho
A4/CARTA, Tamanho da etiqueta (MM) 25,4 x PACOTE
66,7, 30 etiquetas por folha, caixa com 300
etiquetas

10

5

6

ETIQUETA AUTO-ADESIVA para impressora
laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho
A4/CARTA, Tamanho da etiqueta (MM) 31x17,
96 etiquetas por folha, caixa com 25 folhas

PACOTE

10

5

7

ETIQUETA AUTO-ADESIVA para impressora
laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho
A4/CARTA– 25,4 X 63,5, 21 etiquetas por
folha, caixa com 25 folhas

PACOTE

10

5
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2

3

8

PILHA RECARREGÁVEL “AA”,
Hídrico, 2000mAh ou superior

9

10

em

Níquel-Metal

UNIDADE

100

40

PILHA ALCALINA tipo palito (AAA). Apresentação
UNIDADE
em cartelas com 2 ou 4 unidades.

80

30

PILHA ALCALINA (AA). Apresentação em cartelas
UNIDADE
com 2 ou 4 unidades.

80

30

11

PILHA RECARREGÁVEL “AAA”, em Níquel-Metal
UNIDADE
Hídrico, 2000mAh ou superior

100

40

12

PILHA ALCALINA 12V. A23. Apresentação em
UNIDADE
cartelas com 1 ou 5 unidades.

5

2

13

MOUSE ÓPTICO sistema plug § play, scroll
roller,
compatível
com
windows
UNIDADE
98/ME/2000/XP/Vista/Windows7/8/10;
Interface USB. Tamanho: 24x34x28mm.

50

15

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 07/06/2019, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553554 e o código CRC 2F8CCD1A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2019.

Devolvo os autos à COMAP, para que indique a
previsão orçamentária da despesa e a vinculação da compra
ao Plano de Aquisições do exercício (PA 001068013.2018.6.02.8000).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/06/2019, às 20:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556097 e o código CRC 3E0E6098.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2019.

À SEALMOX
Senhora Chefe,
Encaminho os presentes autos para atendimento do
contido no Despacho GSAD 0556097.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/06/2019, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556460 e o código CRC 9478937D.
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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 – Aquisição
de material de consumo – expediente/acondicionamento e embalagem,
conforme especificações discriminadas no anexo I.
A aquisição deverá ocorrer meidante pregão eletrônico - ATA de Registro de Preços menor preço por lotes, pois há maior possibilidade de economicidade e também maior
interesse para os licitantes, dada a similaridade dos itens, e ainda não se correr o risco
de vencer item de pouca monta e de difícil entrega devido a problemas com frete e
similares.

2. JUSTIFICATIVA – Fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, para manutenção de suas atividades em 2019/2020.
As aquisições relacionadas no Anexo Único, têm previsão expressa no PA nº 001068013.2018.6.02.8000, evento SEI nº 0536144, sendo que no caso especíﬁco das pilhas
encontra-se descrito no ítem 26 e no caso do mouse óptico e etiquetas, no ítem 29.

3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora (s)no
processo de licitação deverá(ão) fornecer produto de boa qualidade.

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA – Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão
eletrônico, para o exercício de 2019/2020, tipo menor preço por LOTE, com Ata de
Registro de Preços.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos.
5.2
–
Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.
5.3 – O material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, deverá
obrigatoriamente estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não
daniﬁcadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização
de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
5.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes.
5.5 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:
5.5.1 – especiﬁcações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade. Para os itens 8 a 12, do LOTE 2, a validade mínima
deverá ser de 2 anos da data da entrega. Para os demais itens, validade de 12 meses.
5.5.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.
5.5.3 – registro no Ministério da Saúde
5.5.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
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5.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a legislação
vigente.
5.7 – Indicar endereço eletrônico (e-mail) para
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

o

recebimento

de

5.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 dias corridos contados do recebimento
da Nota de Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, no horário
das 08 às 18 horas de segunda a quinta, e entre 7h30 e 13h30 horas às sextas–feiras,
considerando os dias úteis.

7. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento
provisório da nota ﬁscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o
material será recebido definitivamente.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ﬁcará sujeita a aplicação de
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso injustificado,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o
prazo de substituição daqueles assim conﬁgurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustiﬁcado. Após o 5º (quinto) dia será
considerada inexecução parcial do contrato;
c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;
e) As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do
valor total do contrato celebrado.
f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9. DA GESTÃO
A gestão será feita pelos servidores da Seção de Almoxarifado.

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 26/06/2019, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559155 e o código CRC E2155A50.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Anexo
DESCRIÇÃO DOS ITENS E LOTES

LOTE ITEM

1

2

3

QUANTIDADE
MÍNIMA A
UNIDADE QUANTIDADE
SER
SOLICITADA

MATERIAL/REFERÊNCIA

1

ETIQUETA AUTO-ADESIVA para impressora
laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho
A4/CARTA, Tamanho da etiqueta (MM) 25,4 x PACOTE
66,7, 30 etiquetas por folha, caixa com 300
etiquetas

10

5

2

ETIQUETA AUTO-ADESIVA para impressora
laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho
PACOTE
A4/CARTA, Tamanho da etiqueta (MM) 31x17,
96 etiquetas por folha, caixa com 25 folhas

10

5

3

ETIQUETA AUTO-ADESIVA para impressora
laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho
PACOTE
A4/CARTA– 25,4 X 63,5, 21 etiquetas por
folha, caixa com 25 folhas

10

5

4

PILHA RECARREGÁVEL “AA”,
Hídrico, 2000mAh ou superior

100

40

5

PILHA ALCALINA tipo palito (AAA). Apresentação
UNIDADE
em cartelas com 2 ou 4 unidades.

80

30

6

PILHA ALCALINA (AA). Apresentação em cartelas
UNIDADE
com 2 ou 4 unidades.

80

30

7

PILHA RECARREGÁVEL “AAA”,
Hídrico, 2000mAh ou superior

100

40

8

PILHA ALCALINA 12V. A23. Apresentação em
UNIDADE
cartelas com 1 ou 5 unidades.

5

2

9

MOUSE ÓPTICO sistema plug § play, scroll
roller,
compatível
com
windows
UNIDADE
98/ME/2000/XP/Vista/Windows7/8/10;
Interface USB. Tamanho: 24x34x28mm.

50

15

em

em

Níquel-Metal

Níquel-Metal

UNIDADE

UNIDADE

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
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Judiciário, em 26/06/2019, às 13:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

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

Sr. Secretário,
Em atenção ao r.despacho 0556097, informamos
que no respectivo TR 0559155, há no item 2 , JUSTIFICATIVA,
a indicação da previsão orçamentária., a qual transcrevo:
"(...)As aquisições relacionadas no Anexo Único,
têm previsão expressa no PA nº 0010680-13.2018.6.02.8000,
evento SEI nº 0536144, sendo que no caso especíﬁco das
pilhas encontra-se descrito no ítem 26 e no caso do mouse
óptico e etiquetas, no ítem 29."
Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 26/06/2019, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559164 e o código CRC D6FF695A.

0004980-22.2019.6.02.8000

Despacho SEALMOX 0559164

0559164v1

SEI 0004980-22.2019.6.02.8000 / pg. 14

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 26 de junho de 2019.

À SAD,
com as informações solicitadas.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 26/06/2019, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559401 e o código CRC 1065A6A3.
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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 2019.
À Direção-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

Senhor Diretor,
Demonstrada a previsão orçamentária da despesa
(0559164), o que retrata sua pertinência com o planejamento de
aquisições para o exercício, aprovo o TR de evento 0559155 e
respectivo anexo (0559156) e evoluo o feito à consideração superior
do Ilm.º Sr. Diretor-Geral, em observância ao disposto no art. 7º da
Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.
Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peçolhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/07/2019, às 20:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564110 e o código CRC E0FCCC80.
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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 2019.

À Coordenadoria de Material e Patrimônio, para a
instrução prevista no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787,
de 15/2/2017.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/07/2019, às 18:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564267 e o código CRC D0AFAE05.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 10 de julho de 2019.

À SEIC,
para pesquisa de preços e demais providências.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 10/07/2019, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0565273 e o código CRC F8C66619.
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Relatório de Cotação: Material de Consumo - PA 0004980-22.2019.6.02.8000
Pesquisa realizada entre 15/07/2019 14:43:45 e 15/07/2019 15:21:33
Relatório gerado no dia 17/07/2019 17:16:24

(IP: 190.15.118.218)

ITEM

1) ETIQUETA AUTO-ADESIVA para impressora laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho A4/CARTA,

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

10 Pacotes

42,71

R$427,10

Tamanho da etiqueta (MM) 25,4 x 66,7, 30 etiquetas por folha, caixa com 300 etiquetas
Preço
ComprasNet
1

Órgão Público

Identificação

Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região - CREF4/SP

NºPregão:532018

Data
Licitação
26/06/2019

Preço
R$42,71

UASG:926089
Valor Unitário

R$42,71
Média dos Preços Obtidos: R$42,71

2) ETIQUETA AUTO-ADESIVA para impressora laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho A4/CARTA,

1

10 Pacotes

47,50

R$475,00

Tamanho da etiqueta (MM) 31x17, 96 etiquetas por folha, caixa com 25 folhas
Preço
Público
1

Órgão Público

Identificação

HOSPITAL PEDRO FONTES

002165/2019

Data
Licitação
02/05/2019

Valor Unitário

Preço
R$47,50
R$47,50

Média dos Preços Obtidos: R$47,50

3) ETIQUETA AUTO-ADESIVA para impressora laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho A4/CARTA–

2

10 Pacotes

29,88

R$298,80

25,4 X 63,5, 21 etiquetas por folha, caixa com 25 folhas
Preço
ComprasNet
1

Órgão Público

Identificação

CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA RJ

NºPregão:42019

Data
Licitação

Preço

15/05/2019

R$39,75

18/03/2019

R$20,00

UASG:926609
2

PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional Eleitoral no

NºPregão:62019

Espirito Santo

UASG:70015

Valor Unitário

R$29,88
Média dos Preços Obtidos: R$29,88

4) PILHA RECARREGÁVEL “AA”, em Níquel-Metal Hídrico, 2000mAh ou superior
Preço
ComprasNet
1

2

50 Unidades

Órgão Público

Identificação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

NºPregão:132019

22,42
Data
Licitação

R$1.121,00

Preço

19/06/2019

R$27,24

13/06/2019

R$17,59

UASG:70003
2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria de Educação Media e Tecnológica |

NºPregão:132019

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense | Campus

UASG:158460

Camboriú
Valor Unitário

R$22,42
Média dos Preços Obtidos: R$22,42
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ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

2

80 Unidades

5,41

R$432,80

5) PILHA ALCALINA tipo palito (AAA). Apresentação em cartelas com 2 ou 4 unidades.
Preço
ComprasNet
1

2

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA SAÚDE | SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA | DISTRITO

NºPregão:72019

SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VILHENA

UASG:257050

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Juiz de Fora

NºPregão:292019

Data
Licitação

Preço

09/07/2019

R$4,51

25/06/2019

R$6,31

UASG:153061
Valor Unitário

R$5,41
Média dos Preços Obtidos: R$5,41

6) PILHA ALCALINA (AA). Apresentação em cartelas com 2 ou 4 unidades.
Preço
ComprasNet
1

2

9

80 Unidades

Órgão Público

Identificação

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Procuradoria Geral República no Estado do

NºPregão:32019

Piauí

UASG:200080

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Ariquemes

NºPregão:152019

6,11
Data
Licitação

R$488,80

Preço

04/07/2019

R$4,18

27/06/2019

R$8,04

UASG:450522
Valor Unitário

R$6,11
Média dos Preços Obtidos: R$6,11

7) PILHA RECARREGÁVEL “AAA”, em Níquel-Metal Hídrico, 2000mAh ou superior

3

100

11,72

R$1.172,00

Unidades
Preço
ComprasNet
1

2

3

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | Departamento de Polícia Federal | Superintendência

NºPregão:32019

Regional em Mato Grosso

UASG:200374

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | Departamento de Polícia Federal | Superintendência

NºPregão:32019

Regional em Mato Grosso

UASG:200374

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | Departamento de Polícia Federal | Superintendência

NºPregão:32019

Regional em Mato Grosso

UASG:200374

Data
Licitação

Preço

24/06/2019

R$11,29

24/06/2019

R$11,93

24/06/2019

R$11,93

Valor Unitário

R$11,72
Média dos Preços Obtidos: R$11,72

8) PILHA ALCALINA 12V. A23. Apresentação em cartelas com 1 ou 5 unidades.
Preço
ComprasNet
1

2

2

5 Unidades

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |

NºPregão:12019

Campus Francisco Beltrão

UASG:150151

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Juiz de Fora

NºPregão:292019

9,64
Data
Licitação

R$48,20

Preço

25/03/2019

R$5,58

25/06/2019

R$13,69

UASG:153061
Valor Unitário

R$9,64
Média dos Preços Obtidos: R$9,64

9) MOUSE ÓPTICO sistema plug § play, scroll roller, compatível com windows

3

50 Unidades

18,78

R$939,00

98/ME/2000/XP/Vista/Windows7/8/10; Interface USB. Tamanho: 24x34x28mm.
Preço
ComprasNet

Órgão Público

Identificação

Data
Licitação

Preço
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ITEM

PREÇOS

1

PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 8ª. REGIAO-PA

QUANTIDADE

NºPregão:22019

UNITÁRIO

TOTAL

21/06/2019

R$19,90

05/06/2019

R$15,99

UASG:200076
2

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

NºPregão:272019
UASG:154502

Valor Unitário

Preço
Público
1

R$17,94

Órgão Público

Identificação

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

1259967

Data
Licitação
27/06/2019

Preço
R$20,44

000019/2019
Valor Unitário

R$20,44
Média dos Preços Obtidos: R$18,78

Valor Global:

R$5.402,70

Detalhamento dos Itens
Item 1: ETIQUETA AUTO-ADESIVA para impressora laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho A4/CARTA, Tamanho da etiqueta (MM) 25,4 x
66,7, 30 etiquetas por folha, caixa com 300 etiquetas
R$42,71
Quantidade

Descrição

Observação

10 Pacotes

ETIQUETA AUTO-ADESIVA para impressora laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho A4/CARTA, Tamanho da etiqueta (MM)
25,4 x 66,7, 30 etiquetas por folha, caixa com 300 etiquetas

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$42,71

Órgão: Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região - CREF4/SP

D a t a : 26/06/2019 09:32

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de etiquetas adesivas para
pleno funcionamento e execução das atividades estatutárias do CREF4/SP,
sendo a entrega parcelada, conforme as especificações técnicas do Anexo I do
instrumento convocatório..
Descrição: ETIQUETA ADESIVA - Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, largura
25,4 mm, comprimento 66,7 mm, aplicação impressora laser e jato de tinta, em
papel tamanho carta (279 x 215,9 mm), com 30 (trinta) etiquetas por folha, caixa
com 3.000 etiquetas. Ref. Pimaco 6180 ou Link Etiquetas 8018 ou outra de
qualidade superior.

Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : NÃO
Identificação: NºPregão:532018 / UASG:926089
Lote/Item: 1/4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/07/2019 17:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: CAIXA
U F : SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

12.591.321/0001-97
* VENCEDOR *

Rasek Logística e Suprimentos - LTDA - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$42,71

Marca: CLAMAR
Fabricante: CLAMAR
M o d e l o : CLAMAR
Descrição: Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, largura 25,4 mm, comprimento 66,7 mm, aplicação impressora laser e jato de tinta, em papel tamanho
carta (279 x 215,9 mm), com 30 (trinta) etiquetas por folha, caixa com 3.000 etiquetas. Ref. Pimaco 6180 ou Link Etiquetas 8018 ou outra de qualidade superio
r.
Endereço:

Telefone:

Email:

R DOMINIQUE SERRES, 255

(11) 06522-5858

RASEKLOGISTICAESUPRIMENTOS.COM.BR
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Item 2: ETIQUETA AUTO-ADESIVA para impressora laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho A4/CARTA, Tamanho da etiqueta (MM) 31x17,
96 etiquetas por folha, caixa com 25 folhas
R$47,50
Quantidade

Descrição

Observação

10 Pacotes

ETIQUETA AUTO-ADESIVA para impressora laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho A4/CARTA, Tamanho da etiqueta (MM)
31x17, 96 etiquetas por folha, caixa com 25 folhas

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$47,50

Órgão: HOSPITAL PEDRO FONTES

D a t a : 02/05/2019 15:29

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Descrição: - ETIQUETA AUTO ADESIVA INKJET + LASER; FORMATO A4; MODELO A4 348;
RETANGULAR; BRANCA MED: 17 X 31,0 MM; COM 96 ETIQUETAS POR FOLHA;
PACOTE COM 9.600 ETIQUETAS.

S R P : NÃO
Identificação: 002165/2019
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: compras.es.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: PACOTE
U F : ES

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

26.720.651/0001-40
* VENCEDOR *

D C DE ASSIS COM E SERVIÇOS ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$47,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição:
Endereço:
,

Item 3: ETIQUETA AUTO-ADESIVA para impressora laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho A4/CARTA– 25,4 X 63,5, 21 etiquetas por
folha, caixa com 25 folhas
R$29,88
Quantidade

Descrição

Observação

10 Pacotes

ETIQUETA AUTO-ADESIVA para impressora laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho A4/CARTA– 25,4 X 63,5, 21 etiquetas por
folha, caixa com 25 folhas

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$39,75

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA RJ

D a t a : 15/05/2019 09:36

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
Aquisição de material de expediente e escritório, com a finalidade de atender as
demandas do Conselho Regional de Química Terceira Região, conforme
condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e
seus anexos..
Descrição: ETIQUETA ADESIVA - ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA,
LARGURA 25,40 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETANGULAR, ALTURA 63,50 MM
CatMat: 300713 - ETIQUETA ADESIVA , MATERIAL PAPEL, ALTURA 63,50 MM, COR
BRANCA, LARGURA 25,40 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETANGULAR

Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:42019 / UASG:926609
Lote/Item: /83
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/05/2019 16:01
Homologação: 04/06/2019 09:22
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: CAIXA 1.400,00 UN
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U F : RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

17.526.067/0001-67
* VENCEDOR *

VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$39,75

Marca: COLACRIL
Fabricante: COLACRIL
M o d e l o : COLACRIL
Descrição: Etiquetas brancas para impressoras e copiadoras em folhas formato Carta. Impressão Inkjet + Laser. Etiqueta retangular. Adesivo permanente. Tam
anho da etiqueta (MM) 33,9 x 101,6. Etiquetas por folha 14. Etiquetas por envelope 1400
Estado:
RJ

Cidade:
Rio de Janeiro

Endereço:
R JULIA LOPES DE ALMEIDA, 11

Telefone:
(21) 2516-4598

Email:
vipecml@gmail.com

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R$20,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO

D a t a : 18/03/2019 13:00

Tribunal Superior Eleitoral

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tribunal Regional Eleitoral no Espirito Santo

S R P : NÃO

Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo..

Identificação: NºPregão:62019 / UASG:70015

Descrição: ETIQUETA ADESIVA - ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA,
LARGURA 25,40 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA,

Lote/Item: /10
Ata: Link Ata

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETANGULAR, ALTURA 63,50 MM

Adjudicação: 20/03/2019 15:30
Homologação: 02/04/2019 15:05
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: CAIXA 100,00 FL
U F : ES

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.305.677/0001-33
* VENCEDOR *

LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA - EIRELI - ME

R$20,00

Marca: Link Etiquetas
Fabricante: Link Etiquetas
M o d e l o : 9013
Descrição: Etiqueta branca, autocolante, para impressora laser e jato de tinta, dimensões 25,4x63,5mm, 33 etiquetas por folha, folha A4, embalagem com 100
folhas, validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega
Endereço:

Telefone:

Email:

R PADRE ANTONIO VIEIRA, 121

(17) 03232-4688

ESCSAOCRISTOVAO@TERRA.COM.BR

Item 4: PILHA RECARREGÁVEL “AA”, em Níquel-Metal Hídrico, 2000mAh ou superior
Quantidade

Descrição

50 Unidades

PILHA RECARREGÁVEL “AA”, em Níquel-Metal Hídrico, 2000mAh ou superior

R$22,42
Observação

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

R$27,24
D a t a : 19/06/2019 10:01
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Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo

Modalidade: Pregão Eletrônico

material elétrico e eletrônico, conforme descrições e quantidades constantes
no Anexo I do Termo de Referência n. 014/2019-SEALM/TRE-AM..

S R P : SIM
Identificação: NºPregão:132019 / UASG:70003

Descrição: PILHA RECARREGAVEL - PILHA RECARREGAVEL, TAMANHO PILHA
PEQUENA, MODELO AA, SISTEMA ELETROQUÍMICO NÍQUEL METAL HIDRETO

Lote/Item: /51
Ata: Link Ata

(NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL 2600 MAH, TENSÃO NOMINAL 1,2 V
CatMat: 424671 - PILHA RECARREGAVEL, PEQUENA, AA, NÍQUEL METAL HIDRETO (NI-

Adjudicação: 05/07/2019 15:56
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

MH), 2600 MAH, 1,2 V

Quantidade: 100
Unidade: EMBALAGEM 2,00 UN
U F : AM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.314.972/0001-47
* VENCEDOR *

CAROLINA KOZAR DOS SANTOS 11610141954

R$27,24

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
M o d e l o : ELGIN
Descrição: Pilha AA recarregável, SISTEMA ELETROQUÍMICO NÍQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), 1.300 mAh, cartela com 02 pilhas. Item de Referência: Duracell
Recarregável 1.300 mAh.
Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R$17,59

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

D a t a : 13/06/2019 09:00

Secretaria de Educação Media e Tecnológica

Modalidade: Pregão Eletrônico

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense

S R P : SIM

Campus Camboriú

Identificação: NºPregão:132019 / UASG:158460

Objeto: A presente licitação tem por objeto o registro de preços para Aquisição de
materiais diversos de EPIs, expediente, gêneros alimentícios, de construção e

Lote/Item: /13
Ata: Link Ata

de projetos de extensão para atender as necessidades do Instituto Federal
Catarinense Campus, conforme especificações constantes do Termo de

Adjudicação: 19/06/2019 15:54

Referência Anexo I e demais condições, quantidades e exigências

Homologação: 24/06/2019 11:05

estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: PILHA RECARREGAVEL - Pilha AA, recarregável, 1,2V, 2700MAH, embalagem
2 unidades

Unidade: EMBALAGEM

CatMat: 53180 - PILHA RECARREGAVEL , PILHA RECARREGAVEL NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

58.440.686/0001-11
* VENCEDOR *

COMERCIAL MILEUM EIRELI - ME

Quantidade: 15

U F : SC

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$17,59

Marca: elgin
Fabricante: elgin
M o d e l o : elgin
Descrição: Pilha AA, recarregável, 1,2V, 2700MAH, embalagem 2 unidades
Estado:
SP

Cidade:
Guarulhos

Endereço:
R OSCAR BARBOSA, 126

Nome de Contato:
Leidiane

Telefone:
(11) 4962-3131

Email:
comercial_1001@hotmail.com

Item 5: PILHA ALCALINA tipo palito (AAA). Apresentação em cartelas com 2 ou 4 unidades.
Quantidade

Descrição

80 Unidades

PILHA ALCALINA tipo palito (AAA). Apresentação em cartelas com 2 ou 4 unidades.

R$5,41
Observação
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Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$4,51

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE

D a t a : 09/07/2019 09:01

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA

Modalidade: Pregão Eletrônico

DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VILHENA

S R P : SIM

Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para suprir as necessidades do DSEI

Identificação: NºPregão:72019 / UASG:257050

VILHENA.

Lote/Item: /105

Descrição: P I L H A - Pilha Alcalina Palito AAA, 1ª qualidade.

Ata: Link Ata

CatMat: 21806 - PILHA , PILHA NOME

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: EMBALAGEM
U F : RO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

07.511.067/0001-30
* VENCEDOR *

ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$4,51

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
M o d e l o : ELGIN 82153
Descrição: Pilha Alcalina Palito AAA, 1ª qualidade. - MARCA: ELGIN 82153
Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Cambé

AV GABRIEL FRECEIRO DE MIRANDA, 340

(43) 3249-2343

zba-me@hotmail.com

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R$6,31

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

D a t a : 25/06/2019 10:00

Universidade Federal de Juiz de Fora

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o

S R P : NÃO

fornecimento de material expediente para consumo da UFJF.

Identificação: NºPregão:292019 / UASG:153061

Descrição: P I L H A - PILHA, ALCALINA, AAA, 1,5 V, NÃO RECARREGÁVEL. EMBALAGENS
COM 04 UNIDADES.

Lote/Item: /72
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/07/2019 11:10
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 34
Unidade: EMBALAGEM
U F : MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

58.440.686/0001-11
* VENCEDOR *

COMERCIAL MILEUM EIRELI - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$6,31

Marca: elgin
Fabricante: elgin
M o d e l o : elgin
Descrição: PILHA, ALCALINA, AAA, 1,5 V, NÃO RECARREGÁVEL. EMBALAGENS COM 04 UNIDADES.
Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Guarulhos

R OSCAR BARBOSA, 126

Leidiane

(11) 4962-3131

comercial_1001@hotmail.com

Item 6: PILHA ALCALINA (AA). Apresentação em cartelas com 2 ou 4 unidades.
Quantidade

Descrição

80 Unidades

PILHA ALCALINA (AA). Apresentação em cartelas com 2 ou 4 unidades.

R$6,11
Observação

Preço (ComprasNet) 1: Média das 4 Melhores Propostas Finais

R$4,18
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Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

D a t a : 04/07/2019 09:30

Procuradoria Geral República no Estado do Piauí

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de material de consumo (MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E
MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO) para a para a PR/PI e PRMs de Parnaíba,
Floriano, Picos, São Raimundo Nonato e Corrente..

S R P : NÃO
Identificação: NºPregão:32019 / UASG:200080
Lote/Item: 5/35
Ata: Link Ata

Descrição: P I L H A - PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA

Adjudicação: 05/07/2019 09:44
Homologação: 08/07/2019 19:26
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: EMBALAGEM 2,00 UN
U F : PI

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

08.050.832/0001-24

BR INFORMATICA

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$4,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
M o d e l o : PIL
Descrição: PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA
Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PI

Teresina

R AREOLINO DE ABREU, 2162

(86) 3303-0253

compras.brinformatica@gmail.com

10.807.978/0001-13
* VENCEDOR *

INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R$4,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
M o d e l o : ELGIN
Descrição: Pilha, alcalina, tamanho AA, 1,5V. Fabricação nacional. Validade: mínimo de 3 anos a partir da data de entrega. Embalagem com 2 unidades.

Estado:
MG

Cidade:
Belo Horizonte

33.460.636/0001-75

Endereço:
R MACHADO NUNES, 146

Telefone:
(31) 2552-4545

Email:
juliana@informaticaquality.com.br

DELTA NICE CASA E CONSTRUCAO LTDA

R$4,22

Marca: brasfort
Fabricante: brasfort
M o d e l o : padrão
Descrição: PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA
Endereço:
,

08.388.921/0001-85

MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

R$4,50

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
M o d e l o : AA
Descrição: Pilha, alcalina, tamanho AA, 1,5V. Validade: mínimo de 3 anos a partir da data de entrega. Embalagem com 2 unidades
Estado:
PB

Cidade:
João Pessoa

Endereço:
AV ESPIRITO SANTO, 251

Telefone:
(83) 09982-8722

Preço (ComprasNet) 2: Média das Propostas Finais

R$8,04

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

D a t a : 27/06/2019 09:05

Prefeitura Municipal de Ariquemes

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente
tipo: agenda diária, alfinete, anote e cole, apontador de lápis, bandeja em acrílico,
barbante, bola de isopor, borracha branca, caixa de polionda para arquivo morto,
caneta esferográfica, clipes, cola, colchete, envelope, fita adesiva, grampeador,
lápis, pen drive, régua, tesoura, TNT, etc..., para atender as Secretarias
Municipais da Prefeitura Municipal de Ariquemes, por um período de 12 (doze)
meses.
Descrição: AGENDA - Pilha alcalina AA 1,5v ir 6xa

S R P : SIM
Identificação: NºPregão:152019 / UASG:450522
Lote/Item: /119
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/07/2019 13:32
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 304
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Unidade: UNIDADE
U F : RO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

63.772.925/0001-70
* VENCEDOR *

HOLANDA PAPELARIA LTDA

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$6,82

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
M o d e l o : ELGIN
Descrição: Pilha alcalina AA 1,5v ir 6xa
Endereço:
,

04.925.681/0001-50

PAPELARIA TEIXEIRA LTDA - EPP

R$6,83

Marca: MAXPRINT
Fabricante: MAXPRINT
M o d e l o : AA 1,5v ir 6xa
Descrição: Pilha alcalina AA 1,5v ir 6xa
Estado:
RO

Cidade:
Jaru

27.204.689/0001-22

Endereço:
AV PADRE ADOLPHO ROHL, 2136

Telefone:
(69) 3521-2325

Email:
livteixeira@uol.com.br

ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743

R$6,83

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
M o d e l o : ELGIN
Descrição: Pilha alcalina AA 1,5v ir 6xa
Endereço:
,

10.807.978/0001-13

INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R$9,87

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
M o d e l o : ELGIN
Descrição: Pilha alcalina AA 1,5v ir 6xa
Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R MACHADO NUNES, 146

(31) 2552-4545

juliana@informaticaquality.com.br

62.492.798/0001-93

HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA - EPP

R$9,87

Marca: elgin
Fabricante: elgin
M o d e l o : elgin
Descrição: Pilha alcalina AA 1,5v ir 6xa
Estado:
SP

Cidade:
São Paulo

Endereço:
R SANTA GERTRUDES, 796

Telefone:
(66) 3217-5600

Email:
paulista@papelariapaulista.com.br

Item 7: PILHA RECARREGÁVEL “AAA”, em Níquel-Metal Hídrico, 2000mAh ou superior
Quantidade

Descrição

100 Unidades

PILHA RECARREGÁVEL “AAA”, em Níquel-Metal Hídrico, 2000mAh ou superior

R$11,72
Observação

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$11,29

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

D a t a : 24/06/2019 14:07

Departamento de Polícia Federal

Modalidade: Pregão Eletrônico

Superintendência Regional em Mato Grosso

S R P : SIM

Objeto: Aquisição de materiais de expediente, permanente e materiais de laboratório..
Descrição: PILHA RECARREGAVEL - PILHA RECARREGAVEL, COMPOSIÇÃO NÍQUAL
METAL HIDRETO (NIMH), MODELO AAA, TENSÃO1,2 V, CAPACIDADE
CORRENTE 900 MAH

Identificação: NºPregão:32019 / UASG:200374
Lote/Item: /40
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/07/2019 18:11
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Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: EMBALAGEM 2,00 UN
U F : MT

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

30.433.567/0001-12
* VENCEDOR *

LUIZ HENRIQUE SENFF

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$11,29

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
M o d e l o : ELGIN
Descrição: PILHA RECARREGAVEL, COMPOSIÇÃO NÍQUAL METAL HIDRETO (NIMH), MODELO AAA, TENSÃO1,2 V, CAPACIDADE CORRENTE 900 MAH

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R$11,93

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

D a t a : 24/06/2019 14:07

Departamento de Polícia Federal

Modalidade: Pregão Eletrônico

Superintendência Regional em Mato Grosso

S R P : SIM

Objeto: Aquisição de materiais de expediente, permanente e materiais de laboratório..
Descrição: PILHA RECARREGAVEL - PILHA RECARREGAVEL, COMPOSIÇÃO NÍQUAL
METAL HIDRETO (NIMH), MODELO AAA, TENSÃO1,2 V, CAPACIDADE
CORRENTE 900 MAH

Identificação: NºPregão:32019 / UASG:200374
Lote/Item: /78
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/07/2019 18:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: EMBALAGEM 2,00 UN
U F : MT

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

21.256.719/0001-68
* VENCEDOR *

I A DA SILVA FILHO - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$11,93

Marca: mox
Fabricante: mox
M o d e l o : AAA
Descrição: ILHA RECARREGAVEL, COMPOSIÇÃO NÍQUAL METAL HIDRETO (NIMH), MODELO AAA, TENSÃO1,2 V, CAPACIDADE CORRENTE 900 MAH

Endereço:
AV BOA SORTE, 149

Telefone:
(84) 03201-7782

Email:
LEGALIZACAO.APICECONT@GMAIL.COM

Preço (ComprasNet) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R$11,93

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

D a t a : 24/06/2019 14:07

Departamento de Polícia Federal

Modalidade: Pregão Eletrônico

Superintendência Regional em Mato Grosso

S R P : SIM

Objeto: Aquisição de materiais de expediente, permanente e materiais de laboratório..
Descrição: PILHA RECARREGAVEL - PILHA RECARREGAVEL, COMPOSIÇÃO NÍQUAL
METAL HIDRETO (NIMH), MODELO AAA, TENSÃO1,2 V, CAPACIDADE
CORRENTE 900 MAH

Identificação: NºPregão:32019 / UASG:200374
Lote/Item: /96
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/07/2019 18:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: EMBALAGEM 2,00 UN
U F : MT
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

21.256.719/0001-68
* VENCEDOR *

I A DA SILVA FILHO - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$11,93

Marca: mox
Fabricante: mox
M o d e l o : AAA
Descrição: PILHA RECARREGAVEL, COMPOSIÇÃO NÍQUAL METAL HIDRETO (NIMH), MODELO AAA, TENSÃO1,2 V, CAPACIDADE CORRENTE 900 MAH

Endereço:
AV BOA SORTE, 149

Telefone:
(84) 03201-7782

Email:
LEGALIZACAO.APICECONT@GMAIL.COM

Item 8: PILHA ALCALINA 12V. A23. Apresentação em cartelas com 1 ou 5 unidades.
Quantidade

Descrição

5 Unidades

PILHA ALCALINA 12V. A23. Apresentação em cartelas com 1 ou 5 unidades.

R$9,64
Observação

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$5,58

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

D a t a : 25/03/2019 08:31

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Modalidade: Pregão Eletrônico

Campus Francisco Beltrão

S R P : NÃO

Objeto: Aquisição de materiais de expediente.

Identificação: NºPregão:12019 / UASG:150151

Descrição: BATERIA NÃO RECARREGÁVEL - Pilha/Bateria Alcalina pequena para
apresentador multimídia: 23A - 12V não recarregável Unidade

Lote/Item: /39
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/03/2019 10:07
Homologação: 26/03/2019 12:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: PEÇA
U F : PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

18.880.763/0001-30
* VENCEDOR *

TALITHA A. DA S. GIROTTO

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$5,58

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
M o d e l o : ELGIN
Descrição: Pilha/Bateria Alcalina pequena para apresentador multimídia: 23A - 12V não recarregável Unidade
Endereço:

Telefone:

Email:

R MOACIR COLOGNESI, 2208

(44) 09994-7994

lhgirotto@gmail.com

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R$13,69

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

D a t a : 25/06/2019 10:00

Universidade Federal de Juiz de Fora

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o
fornecimento de material expediente para consumo da UFJF.
Descrição: BATERIA NÃO RECARREGÁVEL - PILHA ALCALINA, A23, 12V, NÃO
RECARREGÁVEL. EMBALAGEM COM 5 PILHAS. UTILIZADA NO
APRESENTADOR PRESENTER PP-1000.

S R P : NÃO
Identificação: NºPregão:292019 / UASG:153061
Lote/Item: /87
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/07/2019 11:10
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
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Unidade: EMBALAGEM
U F : MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

13.249.746/0001-85
* VENCEDOR *

ULTRA BONI COMERCIO LTDA - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$13,69

Marca: FLEX
Fabricante: FLEX
M o d e l o : FLEX
Descrição: PILHA ALCALINA, A23, 12V, NÃO RECARREGÁVEL. EMBALAGEM COM 5 PILHAS. UTILIZADA NO APRESENTADOR PRESENTER PP- 1000.

Estado:
MG

Cidade:
Ubá

Endereço:
R VEREADOR BENEDITO AUGUSTO VIEIRA, 423

Telefone:
(32) 3532-3811

Email:
esc.ubaense@gmail.com

Item 9: MOUSE ÓPTICO sistema plug § play, scroll roller, compatível com windows 98/ME/2000/XP/Vista/Windows7/8/10; Interface USB.
Tamanho: 24x34x28mm.
R$18,78
Quantidade

Descrição

Observação

50 Unidades

MOUSE ÓPTICO sistema plug § play, scroll roller, compatível com windows 98/ME/2000/XP/Vista/Windows7/8/10; Interface
USB. Tamanho: 24x34x28mm.

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$19,90

Órgão: PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 8ª. REGIAO-PA

D a t a : 21/06/2019 09:33

Objeto: Formação de Registro de Preços para a aquisição futura e eventual de material
de expediente, material de copa e cozinha, gênero alimentício, material de
processamento de dados, material elétrico e eletrônico, bandeiras,
equipamentos para áudio, foto e vídeo, equipamentos de comunicação,
aparelhos de medição e orientação para a PRT-8ª Região..
Descrição: 'MOUSE' - 'MOUSE', TIPO USB, MODELO ÓPTICO, APLICAÇÃO
MICROCOMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NETSCROLL,
QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE 03 UN

Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:22019 / UASG:200076
Lote/Item: 6/51
Ata: Link Ata
Adjudicação: 02/07/2019 09:57
Homologação: 08/07/2019 13:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: UNIDADE
U F : PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

18.851.494/0001-83
* VENCEDOR *

C. R. ALVES FRANCO - EPP

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$19,90

Marca: MAXPRINT
Fabricante: MAXPRINT
M o d e l o : MO
Descrição: MOUSE', TIPO USB, MODELO ÓPTICO, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NETSCROLL, QUANTIDADE BOTÕES CONT
ROLE 03 UN
Endereço:
CJ JARDIM ANANINDEUA, 97

Telefone:
(91) 03255-4175

Email:
COMNTATO@GMAIL.COM

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R$15,99

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Objeto: Aquisição de material de processamento de dados..

D a t a : 05/06/2019 09:14
Modalidade: Pregão Eletrônico
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Descrição: 'MOUSE' - 'MOUSE', MODELO ÓPTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
TRACKBALL E APONTADOR LASER, INTERFACE USB

S R P : SIM
Identificação: NºPregão:272019 / UASG:154502

CatMat: 374416 - MOUSE, ÓPTICO, TRACKBALL E APONTADOR LASER, INTERFACE
USB

Lote/Item: /99
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 185
Unidade: UNIDADE
U F : MS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

29.843.035/0001-74
* VENCEDOR *

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$15,99

Marca: vinik
Fabricante: vinik
M o d e l o : vinik
Descrição: Mouse USB - mouse óptico com scroll, compatível com conexão USB 2.0, resoluçãode 1200 dpi e cabo com no mínimo 120 cm;garantia mínima d
e um 01 (um) ano.
Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$20,44

Órgão: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

D a t a : 27/06/2019 00:00

Objeto: ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, PERIFÉRICOS E COMPONENTES DE
INFORMÁTICA PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES APOIADAS PELO
EM-5ªRPM

Modalidade: Pregão eletrônico
S R P : NÃO
Identificação: 1259967 000019/2019

Descrição: MOUSE - MOUSE - TIPO SENSOR: OPTICO COM FIO; BOTOES: 2 BOTOES +
CONTROLE DE ROLAGEM DE TELA; RESOLUCAO: MINIMA DE 1200 DPI;
INTERFACE DE CONEXAO: INTERFACE USB;

Lote/Item: 1/5
Ata: Link Ata
Fonte: www.compras.mg.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: UNIDADE
U F : MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.164.723/0001-38
* VENCEDOR *

ANDERSON RANIERE FERREIRA GUEDES-ME

R$20,44

Marca: SPINN
Fabricante: SPINN
M o d e l o : USB
Descrição: MOUSE - TIPO SENSOR: OPTICO COM FIO; BOTOES: 2 BOTOES + CONTROLE DE ROLAGEM DE TELA; RESOLUCAO: MINIMA DE 1200 DPI; INTERFAC
E DE CONEXAO: INTERFACE USB;
Estado:
MG

Cidade:
Montalvânia

Endereço:
R COPERNICO, 231

Telefone:
(38) 09157-6987

13 / 13

Relatório BANCO DE PREÇOS (0568453)
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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 julho de 2019.
Senhora Coordenadora,
Tratam
os
autos
de
Aquisição
de material de consumo, para atender as necessidades deste
Tribunal, conforme especiﬁcações constantes no termo de
referência 0559155 e Anexo Único 0559156.
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de
Contratações para pesquisa de preços, despacho de vossa senhoria ,
evento 0565273.
Feito ampla pesquisa no Banco de Preços, com base em
procedimentos governamentais recentes e comparados aos valores
praticados em sitios eletrônicos especializados, chegamos ao
relatório 0568453 e ao quadro resumo abaixo:

Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade
Despacho SEIC 0568480

SEI 0004980-22.2019.6.02.8000 / pg. 32

Pregão, na forma Eletrônica, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com participação ampla,
com exclusividade para microempresas e empresas de pequeno porte
na competição.
À deliberação superior.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 17/07/2019, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568480 e o código CRC 096FC2DC.

0004980-22.2019.6.02.8000

Despacho SEIC 0568480

0568480v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2019.

À SAD
Senhor Secretário,
De acordo com o Despacho SEIC 0568480, 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 18/07/2019, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568903 e o código CRC 34669900.

0004980-22.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0568903

0568903v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2019.

À SGO,
Para
(0568903).

as

providências

do

despacho

COMAP

Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 18/07/2019, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568980 e o código CRC 35009C50.

0004980-22.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0568980

0568980v1
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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 julho de 2019.

À COFIN.
Senhor Coordenador,
Para que possamos efetuar a pretendida reserva de
crédito requerida pela COMAP(0568903), necessitamos que
sejam especiﬁcadas as quantidades estimadas de aquisição
para o exercício.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 22/07/2019, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 22/07/2019, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570045 e o código CRC B149D282.

0004980-22.2019.6.02.8000

Despacho SGO 0570045

0570045v1
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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 julho de 2019.

À COMAP,
Encaminho
despacho
SGO
(0570045)
para
complementação da informação e retorno para continuidade
do feito.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/07/2019, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570066 e o código CRC CD846440.

0004980-22.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0570066

0570066v1
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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 julho de 2019.

À SEALMOX
Senhora Chefe,
Encaminho os presentes autos para que sejam
fornecidas as informações solicitadas no Despacho SGO
0570045.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/07/2019, às 19:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570083 e o código CRC D3DA5606.

0004980-22.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0570083

0570083v1

SEI 0004980-22.2019.6.02.8000 / pg. 38

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 4371 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Atendendo ao despacho COMAP (0570083), informo que o
quantitativo a ser adquirido, ainda neste exercício, equivale ao pedido mínimo
constante do anexo único (0559156) do Termo de Referência (0559155).
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 22/07/2019, às 19:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570092 e o código CRC 7B6EFB8B.

0004980-22.2019.6.02.8000

Informação 4371 (0570092)

0570092v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2019.

À COFIN
Senhor Coordenador,
Trata-de de procedimento para
material de expediente para o ano 2019/2020.

aquisição

de

Em atenção ao despacho 0570066, devolvo os
autos com a resposta a sua indagação fornecida pela
SEALMOX (evento 0570092), para continuidade do feito.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2019, às 19:36, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570685 e o código CRC 319874EF.

0004980-22.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0570685

0570685v1
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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 julho de 2019.

À SGO,
Para continuidade do feito após manifestação da
SEALMOX, evento (0570092).
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/07/2019, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0571899 e o código CRC DE7CA8B3.

0004980-22.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0571899

0571899v1
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
USUARIO : TONY SA
29/07/19 12:49
DATA EMISSAO
: 29Jul19
NUMERO : 2019PE000388
DATA LIMITE
:
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA: SEALMOX. ANULAçãO PARCIAL DO PE 246/2019, PARA EFETUAçãO DE RESERVA DE CRé
DITO PARA ATENDIMENTO DAS FUTURAS DESPESAS ORIGINáRIAS DO REGISTRO DE PREçOS A
QUE SE PRETENDE FIRMAR, CONSOANTE INSTRUíDO NO PROC. 0004980-22.2019.6.02.8000
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401083 1 084621 0100000000 339030
AOSA CONSUM
1.929,43

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

UG : 070011

Anexo Pré-empenho n.º 388/19. Anulação parcial PE 246/19 (0572934)

29Jul19

12:40
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
USUARIO : TONY SA
29/07/19 12:49
DATA EMISSAO
: 29Jul19
NUMERO : 2019PE000389
DATA LIMITE
: 31Dez19
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA: SEALMOX. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIçãO PRETENDIDA NESTE EXERCíCIO, DECORRENTE DE REGISTRO DE PREçOS A SER FIRMADO, COFOR
ME INSTRUçãO PERTINENTE AOS PROC. 0004980-22.2019.6.02.8000.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401081 1 084621 0100000000 339030
AOSA CONSUM
1.929,43

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

UG : 070011

Anexo Pré-empenho n.º 389/19. Reserva de crédito. (0572935)

29Jul19

12:43
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
Pré-empenhos n.ºs 388/2019 e 389/2019.
Observação:

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 29/07/2019, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572936 e o código CRC B5F3305D.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0572936
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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 agosto de 2019.

À SLC,
Senhora Chefe,
Encaminho os presentes autos para confecção da
Minuta do Edital, referente ao procedimento para aquisição
de material de expediente para o ano de 2019/2020, mediante
informações contidas no Despacho SEIC 0568480 e no evento
0570092 e, posterior remessa à AJ-DG para análise.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 01/08/2019, às 17:04, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575140 e o código CRC 2B847274.

0004980-22.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0575140

0575140v1
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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 agosto de 2019.

À SAD,
Para autorização ou não de inclusão de Intenção de
Registro de Preços no Comprasnet.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 01/08/2019, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575473 e o código CRC 7739D0F5.

0004980-22.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0575473

0575473v1
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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 agosto de 2019.

IRP.

Remeto os autos à SLC, para promover a divulgação da

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 01/08/2019, às 17:43, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575506 e o código CRC 3C4F8BDD.

0004980-22.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0575506

0575506v1
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SIASGnet IRP

1 of 1

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

Gestor de Compras

IRP

Ambiente: PRODUÇÃO

Manifestar Interesse

Analisar IRP

Quadro de IRP

Sair
05/08/2019 17:24:07

Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP

Órgão da UASG

UASG Gerenciadora

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

N° da IRP

Situação da IRP

Gestor de Compras Responsável

70011 - 00025/2019

Aberta

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

Data Provável da Licitação

25/09/2019
Objeto

Registro de Preços de material de consumo – expediente/acondicionamento e embalagem

Eventos da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

Alterações de Fase da IRP
Fase

Data/Hora do Registro
05/08/2019 - 15:45
05/08/2019 - 17:23

Edição
Aberta

Alterado Por
ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

Manifestações de Interesse da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

Itens da IRP
N° do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tipo de Item
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Item
300713-Etiqueta adesiva
300713-Etiqueta adesiva
300713-Etiqueta adesiva
21806-Pilha
21806-Pilha
21806-Pilha
21806-Pilha
21806-Pilha
374416-"mouse"

Data Limite para Envio de Proposta
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019

Situação
Aberto
Aberto
Aberto
Aberto
Aberto
Aberto
Aberto
Aberto
Aberto

9 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Resumo da IRP

Comprovante de inclusão de IRP no Comprasnet (0576827)
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SIASGnet IRP

1 of 1

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

Gestor de Compras

IRP

Manifestar Interesse

Analisar IRP

Quadro de IRP

Sair

Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP

Ambiente: PRODUÇÃO

19/08/2019 16:20:20

Órgão da UASG

UASG Gerenciadora

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

N° da IRP

Situação da IRP

Gestor de Compras Responsável

70011 - 00025/2019

Análise/Negociação

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

Data Provável da Licitação

25/09/2019
Objeto

Registro de Preços de material de consumo – expediente/acondicionamento e embalagem

Eventos da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

Alterações de Fase da IRP
Fase
Edição
Aberta
Análise/Negociação

Data/Hora do Registro
05/08/2019 - 15:45
05/08/2019 - 17:23
16/08/2019 - 01:00

Alterado Por
ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
SISTEMA

Manifestações de Interesse da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

Itens da IRP
N° do Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tipo de Item
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Item
300713-Etiqueta adesiva
300713-Etiqueta adesiva
300713-Etiqueta adesiva
21806-Pilha
21806-Pilha
21806-Pilha
21806-Pilha
21806-Pilha
374416-"mouse"

Data Limite para Envio de Proposta
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019

Situação
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto
Deserto

9 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Resumo da IRP

Comprovante de IRP deserta (0582729)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0004980-22.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
Data: XX de XXXX de 2019
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

DE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo –
expediente/acondicionamento e embalagem, 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 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e,
subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores
alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a
Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações, o Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU,
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo –
expediente/acondicionamento e embalagem, 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 é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.
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, observando o
quantitativo mínimo disposto no Anexo I-A.
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 E DO LOCAL DE ENTREGA.
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3.1.
O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos
contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, por e-mail, na
Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino
Marcelo, nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário
das 08 às 18 horas de segunda a quinta, e entre 7h30 e 13h30 horas às sextas–feiras.
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. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á
nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar
nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
4.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição;
4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.4.4.

Estrangeiras que não funcionem no País;

4.4.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005
do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução
229/2016-CNJ).
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5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins
de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico,
criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do
Decreto nº 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº
5.450/05).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão
(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do item
ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do
Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste
pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com os Anexos I e I-A
deste edital.
6.4.1.

Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
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constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.
6.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito
de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
6.4.3.
Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 6.12.
6.4.4.
Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item,
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em
conformidade com o disposto no Anexo I deste edital.
6.5.
As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas
pelo(s) vencedor(es).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem
prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período
de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
6.9.
encargo.

Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou

6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste edital.
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6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro.
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto
o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6.13.
A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer produto de boa
qualidade. Antes da homologação da licitação, caso solicitado pelo pregoeiro, a empresa
ainda deve apresentar amostra dos produtos para confirmação da qualidade pela Seção de
Almoxarifado deste Tribunal.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas
pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário de cada item que
compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará automaticamente o somatório
para efeito de escalonamento.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
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sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.
8.9.
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor
preço por lote decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limite máximo
os valores unitários constantes do Anexo I-A, que representam uma média das várias
propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.2.1. 9.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor unitário dos
itens que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e
tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
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10.1.
A
habilitação
do
licitante
vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2014, com a redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 07/08/2014.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do
edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
Pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas,
a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando
sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
10.5.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.
10.5.1.

Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
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quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado prazo de cinco dias
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.5.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
10.5.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
10.5.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.5.1. e 10.5.3.
10.5.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
10.5.1. e 10.5.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
10.6.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do
item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.7.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.8.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.9.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça
impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de email: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS.
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12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do
tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada,
o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03
dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e
após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que
não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo
pregoeiro ao vencedor.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.
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.
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
14.3.
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 14.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
14.3.1. 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.
14.3.2. 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.
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14.4.
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.
14.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
14.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no
item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.
14.7.
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.
14.8.
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.
14.9.
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.
14.10.
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.
14.11.
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.
14.12.

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.
14.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2.
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:
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a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
14.13.
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.
14.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
14.14.
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.
14.15.
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.
14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15 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.
14.17.
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.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
15.1.

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;
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g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 14.15.
15.2.

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pela contratada;
b) Efetuar o pagamento na forma prevista neste edital;
c) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do
contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; e
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de gestor designado para
tanto.

16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
16.1.

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 de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata, conforme item 14.15.

16.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com as
disposições deste Edital e anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar os materiais de acordo com o disposto na Seção 2 deste Edital;
c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 dias corridos;
d) Acondicionar os materiais/produtos constantes do Anexo I-A deste Instrumento, em
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa
fornecedora;
e) Fornecer os produtos em embalagens que contenham todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos
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oficiais competentes;
f) Fornecer os produtos em embalagens que estejam impressas, conforme o caso, as
seguintes informações:
f.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;
f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
f.3) registro no Ministério da Saúde;
f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
g) Fornecer os produtos em embalagens que estejam de acordo com a legislação
vigente;
h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;
i) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
k) 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;
l) 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;
m) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
n) 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.
17. - DA PUBLICIDADE.
17.1.
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.
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
18.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho
ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal
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Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário das 08 às 18 horas de segunda
a quinta, e entre 7h30 e 13h30 horas às sextas–feiras.
18.2.

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

18.3.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
18.4.
O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.
18.5.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

18.6.
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.
18.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 19.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
19.2.
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.
19.3.
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.
19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
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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
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
19.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez
por cento) do valor total da contratação.
19.4.2.
As
sanções
previstas
cumulativamente com as demais.

neste

Edital

poderão

ser

impostas

19.4.3.
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.
19.4.4.
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.
19.4.5.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
19.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
19.6.
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.
19.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
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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.
19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
19.9.
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.
19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
19.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12.
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.
19.12.1. 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.
19.13.
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.
19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
20- DO PAGAMENTO.
20.1.
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, 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.
20.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
20.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
20.6.

Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
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que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para que não incidam retenções indesejáveis.
20.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, PTRES
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.30
(Material de Consumo).
21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
22 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.
22.1.
É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o fornecedor convocado
para assinar a ata não tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes.
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
23.1.

Todos os envelopes devem ser fabricados em papel reciclado.

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
24.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
24.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
24.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

24.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

Minuta de edital (0582869)

SEI 0004980-22.2019.6.02.8000 / pg. 66

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
24.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança
do futuro contrato.
24.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
24.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro
Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765.
24.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame.
24.11.

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

24.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do
Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações dos lotes e itens;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
24.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Andréa de Albuquerque César
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
em substituição

Minuta de edital (0582869)

SEI 0004980-22.2019.6.02.8000 / pg. 67

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO –Aquisição de material de consumo – expediente/acondicionamento e embalagem,
conforme especificações discriminadas no anexo I.
A aquisição deverá ocorrer meidante pregão eletrônico - ATA de Registro de Preços - menor
preço por lotes, pois há maior possibilidade de economicidade e também maior interesse
para os licitantes, dada a similaridade dos itens, e ainda não se correr o risco de vencer
item de pouca monta e de difícil entrega devido a problemas com frete e similares.

2. JUSTIFICATIVA – Fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas,
para manutenção de suas atividades em 2019/2020.
As aquisições relacionadas no Anexo I-A, têm previsão expressa no PA nº 001068013.2018.6.02.8000, evento SEI nº 0536144, sendo que no caso específico das pilhas
encontra-se descrito no ítem 26 e no caso do mouse óptico e etiquetas, no ítem 29.

3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora (s)no processo de
licitação deverá(ão) fornecer produto de boa qualidade.

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA – Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão
eletrônico, para o exercício de 2019/2020, tipo menor preço por LOTE, com Ata de Registro
de Preços.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de
referência, edital de licitação e anexos respectivos.
5.2
–
Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo
de 10 dias corridos.
5.3 – O material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, deverá obrigatoriamente
estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha
de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da
empresa fornecedora.
5.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa
do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes.
5.5 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:
5.5.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento ou
período de validade. Para os itens 8 a 12, do LOTE 2, a validade mínima deverá ser de 2
anos da data da entrega. Para os demais itens, validade de 12 meses.
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5.5.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.
5.5.3 – registro no Ministério da Saúde
5.5.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
5.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a legislação
vigente.
5.7 – Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL.
5.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de
Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida Menino
Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, no horário das 08 às 18 horas de segunda a
quinta, e entre 7h30 e 13h30 horas às sextas–feiras, considerando os dias úteis.

7. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório da
nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o material será recebido
definitivamente.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso injustifi
cado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a
multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo
de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5
(cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) dia será considerada inexecução
parcial do contrato;
c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior
ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido na alínea “b”;
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;
e) As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do
contrato celebrado.
f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
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g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9. DA GESTÃO
A gestão será feita pelos servidores da Seção de Almoxarifado.
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DOS LOTES E ITENS

LOTE

1

VALOR
TOTAL
(R$)

ITEM

MATERIAL

UNIDADE

QUANT.

PEDIDO
MÍNIMO

VALOR
MÁXIMO
UNITÁRIO
ESTIMADO
(R$)

01

ETIQUETA
AUTO-ADESIVA
para
impressora laser/jato de tinta, na
cor branca, tamanho A4/CARTA,
Tamanho da etiqueta (MM) 25,4 x
66,7, 30 etiquetas por folha, caixa
com 300 etiquetas

Pacote

10

5

42,71

427,10

02

ETIQUETA
AUTO-ADESIVA
para
impressora laser/jato de tinta, na
cor branca, tamanho A4/CARTA,
Tamanho da etiqueta (MM) 31x17,
96 etiquetas por folha, caixa com
25 folhas.

Pacote

10

5

47,50

475,00

03

ETIQUETA
AUTO-ADESIVA
para
impressora laser/jato de tinta, na
cor branca, tamanho A4/CARTA–
25,4 X 63,5, 21 etiquetas por folha,
caixa com 25 folhas.

Pacote

10

5

29,88

298,80

VALOR TOTAL DO LOTE 1: R$ 1.200,90 (um mil, duzentos reais e noventa centavos).

04

PILHA RECARREGÁVEL “AA”, em
Níquel-Metal Hídrico, 2000mAh ou
superior

unidade

100

40

11,21

1.121,00

05

PILHA ALCALINA tipo palito (AAA).
Apresentação em cartelas com 2
ou 4 unidades.

unidade

80

30

5,41

432,80

06

PILHA
ALCALINA (AA).
Apresentação em cartelas com 2
ou 4 unidades.

unidade

80

30

6,11

488,80

07

PILHA RECARREGÁVEL “AAA”, em
Níquel-Metal Hídrico, 2000mAh
ou superior

unidade

100

40

5,86

586,00

08

PILHA ALCALINA 12V. A23.
Apresentação em cartelas com 1
ou 5 unidades.

unidade

5

2

9,64

48,20

2

VALOR TOTAL DO LOTE 2: R$ 2.676,80 (dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).
03

09

MOUSE ÓPTICO sistema plug §
play, scroll roller, compatível
com
windows
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98/ME/2000/XP/Vista/Windows7/8
/10; Interface USB. Tamanho:
24x34x28mm.
VALOR TOTAL DO LOTE 3: R$ 936,00 (novecentos e trinta e nove reais).
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail

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

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019
Processo nº 0004980-22.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade,
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019:
LOTE

ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 15.13 do edital do PE nº XX/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
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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 material 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) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela
CONTRATADA;
b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas no
fornecimento dos materiais objeto do contrato, fixando prazo para sua correção;
c) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA contende todo o material
recebido e discriminado;
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, depois de constatado
o cumprimento efetivo das obrigações assumidas.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se 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 de material 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) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com as
disposições do Edital do PE nº XX/2019 e anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar os materiais de acordo com o disposto na Seção 2 do Edital do PE nº
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XX/2019;
c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 dias corridos;
d) Acondicionar os materiais/produtos constantes do Anexo I-A do Edital do PE nº
XX/2019, em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de
fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da
empresa fornecedora;
e) Fornecer os produtos em embalagens que contenham todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos
oficiais competentes;
f) Fornecer os produtos em embalagens que estejam impressas, conforme o caso, as
seguintes informações:
f.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;
f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
f.3) registro no Ministério da Saúde;
f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
g) Fornecer os produtos em embalagens que estejam de acordo com a legislação
vigente;
h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;
i) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
j) 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;
k) 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;
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
m) 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 PAGAMENTO.
6.1.

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
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corrente, em 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.
6.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
6.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
6.6.
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.
6.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, no horário das 08 às 18 horas de
segunda a quinta, e entre 7h30 e 13h30 horas às sextas–feiras, na Seção de Almoxarifado
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via
expressa), nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL. A entrega deverá ser agendada, através do
telefone (82) 3328-1947.
7.2.

O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.

7.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento provisório, é de 05
(cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando os materiais objeto
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do fornecimento.
7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
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.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item 20.4, alínea
“b” do referido edital.
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
8.2.
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.
8.3.
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.
8.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
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e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
8.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez
por cento) do valor total da contratação.
8.4.2.
As
sanções
previstas
cumulativamente com as demais.

neste

Edital

poderão

ser

impostas

8.4.3.
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.
8.4.4.
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.
8.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
8.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
8.6.
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.
8.7.
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.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
8.9.
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.
8.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.
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8.12.
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.
8.12.1. 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.
8.13.
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.
8.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
9 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.
9.1.
É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da ata não
tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes.
10 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.
10.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013.
11 - DA PUBLICAÇÃO.
11.1.

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

12 – DO FORO.
12.1.
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 02 (duas) vias
de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:
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À SAD,

Sr. Secretário,

Vieram-me os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro
de Preços de material de consumo – expediente/acondicionamento e
embalagem.
Foi elaborada minuta de edital complementando as disposições referentes às
sanções administrativas e às obrigações da Contratante e da Contratada.
Saliente-se que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame,
considerando o valor estimado para aquisição e o que dispõe a Lei
Complementar nº 123/2016.
Outrossim, informamos que a IRP nº 25/2019 restou deserta, conforme evento
SEI nº 0582729.
Ressalte-se, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos, inclusive a ratiﬁcação das complementações acima
indicadas.
Informação 5003 (0582874)
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 19/08/2019, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 19/08/2019, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582874 e o código CRC 9E4CB103.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2019.

À Assessoria Jurídica.
Assunto: Análise. Edital. Licitação.
Senhor Assessor,
Para cumprimento do disposto no artigo 4º, inciso
X, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, encaminhamos a
Vossa Senhoria o presente, para análise da minuta de edital,
consignada no evento SEI 0582869.
Ratiﬁcamos as inclusões e as complementações
efetivadas pela Seção de Licitações e Contratos, inclusive
quanto ao registro de exclusividade às microempresas e
empresas de pequeno porte na competição.
Por ﬁm, em consonância com o novo entendimento
do Tribunal de Contas da União, consta a divulgação dos
preços médios estimados para contratação no corpo do edital
submetido à análise.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/08/2019, às 21:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583706 e o código CRC 80ACE034.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0004980-22.2019.6.02.8000
: SAD
: ANÁLISE - PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS

Parecer nº 1707 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
1. DO OBJETO

Trata-se de análise de minuta de edital de Pregão
em sua forma Eletrônica, objetivando o registro de preços
para eventual aquisição de material de consumo expediente/acondicionamento
e
embalagem,
para
fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas,
para manutenção
de suas
atividades
em
2019/2020, conforme Termo de Referência (0559155)
elaborado pelo SEALMOX e aprovado pelo Secretário de
Administração (0564110).
2. DO PROCEDIMENTO

Da pesquisa levada a efeito nestes autos
eletrônicos (0568480) resultou o valor médio global de R$
4.816,70 (quatro mil oitocentos e dezesseis reais e setenta
centavos), assim distribuído:

A SEIC (0549573) sugeriu a realização de licitação,
na modalidade pregão, na forma eletrônica, com fulcro na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005
e com
participação
ampla,
com
exclusividade
(sic) para microempresas e empresas de pequeno porte na
competição.
No evento 0572935, tem-se reserva de crédito, a
cargo da COFIN, referente ao quantitativo a ser adquirido,
ainda neste exercício.
Na sequência, tem-se. no evento 0576827. a
referida comprovação da realização da Intenção de Registro
de Preços - IRP, que restou deserta (0582729).
Ato contínuo, foram os autos encaminhados à SLC,
que elaborou minuta (0582869), com considerações diversas
no encaminhamento (0582874), inclusive acerca da adoção da
previsão de exclusividade de participação de microempresas e
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empresas de pequeno porte, além de alguns ajustes para
preencher lacunas do Termo de Referência, os quais foram
endossados pelo Secretário de Administração (0583706).
Por ﬁm, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para ﬁns de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17.
Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço por LOTE, objetivando
o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de
consumo – expediente/acondicionamento e embalagem, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração.
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e ﬁnanceiras, que
foram veriﬁcadas pelas unidades competentes, passaremos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.
3. DO REGISTRO DE PREÇOS

Os presentes autos tratam da utilização do Sistema
de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013,
posteriormente alterado pelo Decreto 9.488/2018.
Com efeito, como se conclui das informações
constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
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 (0559155).
Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.
Tendo em mente as disposições constantes no
Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

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

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

Item Questionário

Evento

N/A
FORMALIDADES PRELIMINARES

1
2

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

o

SIM

0559164

3

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

0559155

4

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

5

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

6

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

7

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

8

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

Esclarecer

9

O
Termo
justiﬁcativa
itens?

0559155

10

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

11

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

TERMO DE REFERÊNCIA

12

de
Referência
contém
para o agrupamento de SIM

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

13

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

14

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

15

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

16

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

17

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

18

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

19

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

20

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

N/A

21

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

SIM

22

O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade?

NÃO

Esclarecer

23

Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente?

SIM

0564110

SIM

0568480

PESQUISA DE PREÇOS
24

Foi realizada ampla pesquisa de preços?

25

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

26

Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados?

27

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

SIM

0568453

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

29

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

30

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

31

N/A

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

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III
32

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

Competitividade
Os autos do processo administrativo estão instruídos com justiﬁcativas adequadas e razoáveis
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0582869

33

para todas as exigências que tenham potencial para reduzir o universo de fornecedores SIM
interessados em participar da licitação?

34

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

35

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

36

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

37

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

38

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

39

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

40

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

41

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

42

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

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43

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

44

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

45

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

46

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

47

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

48

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

49

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

50

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

51

A minuta do contrato/ata contém
cláusula com previsão de reajuste e/ou SIM
repactuação de preços?
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52

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

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

54

As normas que dispõe sobre margem de
preferência foram observadas?

Ref. Decretos
8538/2015.

nºs

7546/

2011

e

N/A

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

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

55

56

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

Em curso

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93
Consta
a
autorização
da
autoridade
competente para a abertura da fase externa
57 da licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts.
8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05

Próxima
fase

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

Próxima
fase

Consta a designação do pregoeiro e equipe
de apoio?
59 Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº
10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30, VI,
do Decreto nº 5.450/05
Em se tratando de licitação destinada à
formação de atas de registro de preço, houve
60 divulgação, mediante publicação no DOU, da SIM
intenção de registro de preços? Caso
negativo, existe justificativa?

Próxima
fase

0576827
0582729

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

0572935

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

Próxima
fase

6. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

Outrossim, para que o procedimento ﬂua com a
máxima regularidade, convém observar os seguintes aspectos:
a) veriﬁcar a conveniência em adotar
requisitos de sustentabilidade, mormente
quanto ao item pilhas (item 22 da lista
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acima);
b) ao ensejo, corrigir a redação do item
23 da minuta doe dital, que trata de
sustentabilidade relativa a envelopes;
c) conﬁrmar a classiﬁcação do material
que se pretende adquirir, posto que no
preâmbulo
do
edital
há
menção
a expediente/acondicionamento
e
embalagem
e
o
Termo
de
Referência listou, além das etiquetas
autoadesivas, itens como: mouse óptico,
pilhas e pilhas recarregáveis;
d) por força da cláusula de vedação de
acréscimos nos quantitativos ﬁxados,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666/93, constante
da minuta da ARP, convém adaptar a
redação da alínea "j" do item 16.2 (DAS
OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA);
e) em todos os itens que se referem
ao Decreto 7.892/2013, incluir sua
atualização pelo Decreto 9.488/2018.
Ademais, impende relembrar o disposto nos autos
SEi
nº 0006778-52.2018.6.02.8000,
quando
o
Senhor
Pregoeiro suscitou (0518825) a viabilidade jurídica de o
Pregoeiro solicitar amostra de produto, a ﬁm de que o setor
requisitante certiﬁcasse sua qualidade e adequação
à expectativa da aquisição. O Termo de Referência daqueles
autos, em seu Anexo I-A, item 1.2, determinava
que o
licitante, caso
solicitado
pelo
pregoeiro,
apresentasse amostra para os itens
8
e 9,
para
conﬁrmação da qualidade e das especiﬁcações pela Seção de
Almoxarifado deste Regional, a exemplo do que também
ocorre nos presentes autos. Àquela ocasião, o titular da SAD
(0520857) sugeriu que a discussão fosse tratada em autos
apartados, enquanto esta AJ-DG apreciaria eventual nulidade
do dispositivo. A esta Assessoria Jurídica pareceu não ser o
caso de se alterar o edital, forte no axioma pas de nullité sans
grief, sem embargo de aperfeiçoamento da matéria, em
futuros editais.
Sem
embargo,
intentando
evitar
futuras
manifestações no mesmo sentido, convém melhor especiﬁcar
os aspectos a serem considerados quando da análise das
eventuais amostras apresentadas (item 8 da tabela de
verificação).
À SAD, para complementação da instrução.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 21/08/2019, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 21/08/2019, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583999 e o código CRC DE9FFEDF.

0004980-22.2019.6.02.8000

0583999v18

Parecer 1707 (0583999)

SEI 0004980-22.2019.6.02.8000 / pg. 91

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2019.

À COMAP
Senhora Coordenadora,
Encaminho o feito para que se proceda, por
intermédio da SEALMOX, aos ajustes do Termo de Referência
bem como ao esclarecimento das questões suscitadas no
Parecer 1707 (evento 0583999).
Em seguida, à SLC para adequação da minuta do
edital, constantes no mesmo Parecer 1707.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/08/2019, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0584834 e o código CRC CA2C3AE4.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2019.

À SEALMOX
Senhora Chefe,
Encaminho os presentes autos para atendimento do
Desapcho GSAD 0584834.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/08/2019, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585043 e o código CRC EE41F6C3.
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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
–
Aquisição
de material de consumo – expediente,
especificações discriminadas no anexo I.

conforme

A aquisição deverá ocorrer mediante pregão eletrônico - ATA de Registro de Preços menor preço por lotes, pois há maior possibilidade de economicidade e também maior
interesse para os licitantes, dada a similaridade dos itens, e ainda não se correr o risco
de vencer item de pouca monta e de difícil entrega devido a problemas com frete e
similares.

2. JUSTIFICATIVA – Fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, para manutenção de suas atividades em 2019/2020.
As aquisições relacionadas no Anexo I, têm previsão expressa no PA nº 001068013.2018.6.02.8000, evento SEI nº 0536144, sendo que no caso especíﬁco das pilhas
encontra-se descrito no item 26 e no caso do mouse óptico, no item 29.

3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora (s)no
processo de licitação deverá(ão) fornecer produto de boa qualidade e que estejam de
acordo com as observações contidas no ANEXO ÚNICO deste Termo de Referência.
3.1 Caso entenda necessário, poderá o pregoeiro solicitar amostras dos materiais
contidos no ANEXO ÚNICO.

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA – Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão
eletrônico, para o exercício de 2019/2020, tipo menor preço por LOTE, com Ata de
Registro de Preços.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos.
5.2
–
Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.
5.3 – O material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, deverá
obrigatoriamente estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não
daniﬁcadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização
de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
5.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes.
5.5 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:
5.5.1 – especiﬁcações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade. Para os itens 4 a 8, do LOTE 2, a validade mínima
deverá ser de 2 anos da data da entrega. Para os demais itens, validade de 12 meses.
5.5.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.
5.5.3 – registro no Ministério da Saúde
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5.5.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
5.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a legislação
vigente.
5.7 – Indicar endereço eletrônico (e-mail) para
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

o

recebimento

de

5.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 dias corridos contados do recebimento
da Nota de Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, no horário
das 08 às 18 horas de segunda a quinta, e entre 7h30 e 13h30 horas às sextas–feiras,
considerando os dias úteis.

7. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias após o recebimento
provisório da nota ﬁscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o
material será recebido definitivamente.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ﬁcará sujeita a aplicação de
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso injustificado,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o
prazo de substituição daqueles assim conﬁgurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustiﬁcado. Após o 5º (quinto) dia será
considerada inexecução parcial do contrato;
c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;
e) As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do
valor total do contrato celebrado.
f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9. DA GESTÃO
A gestão será feita pelos servidores da Seção de Almoxarifado.

10. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:
10.1 - aplica-se ao presente edital as disposições estabelecidas no Plano de Logística
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos
e/ou exigências abaixo assinaladas:
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10.1.1 - que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável;
10.1.2- que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certiﬁcação
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO,
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;
10.1.3- que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
10.1.4- que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
10.2- As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no País ou importadas,
contenham as informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008 –
CONAMA;
10.3- No corpo das pilhas e baterias conste informações que atendam ao disposto no
art. 16 da Resolução nº 401/2008 – CONAMA;
10.4- Nas especificações de baterias chumbo-ácido, e pilhas e baterias níquel-cádmio e
óxido de mercúrio, sejam observados os limites máximos desses elementos, conforme
o disposto na Resolução nº 401/2008 – CONAMA
10.4.1- A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo do laboratório acreditado
pelo Inmetro, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e
mercúrio, previstos na Resolução CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto
listado nos itens 4 a 8, do lote 2;
10.5- Devem ser adquiridas pilhas e baterias de fabricantes ou importadores que
estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 30/08/2019, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585393 e o código CRC E27DB54C.
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DESCRIÇÃO DOS ITENS E LOTES

LOTE ITEM

1

ETIQUETA AUTO-ADESIVA para impressora
laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho
A4/CARTA, Tamanho da etiqueta (MM) 25,4 x PACOTE
66,7, 30 etiquetas por folha, caixa com 300
etiquetas. Vide observações.

10

5

2

ETIQUETA AUTO-ADESIVA para impressora
laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho
A4/CARTA, Tamanho da etiqueta (MM) 31x17, PACOTE
96 etiquetas por folha, caixa com 25 folhas.
Vide observações.

10

5

3

ETIQUETA AUTO-ADESIVA para impressora
laser/jato de tinta, na cor branca, tamanho
PACOTE
A4/CARTA– 25,4 X 63,5, 21 etiquetas por
folha, caixa com 25 folhas. Vide observações.

10

5

4

PILHA RECARREGÁVEL “AA”, em Níquel-Metal
UNIDADE
Hídrico, 2000mAh ou superior. Vide observações.

100

40

5

PILHA ALCALINA tipo palito (AAA). Apresentação
UNIDADE
em cartelas com 2 ou 4 unidades. Vide observações.

80

30

6

PILHA ALCALINA (AA). Apresentação em cartelas
UNIDADE
com 2 ou 4 unidades. Vide observações.

80

30

7

PILHA RECARREGÁVEL “AAA”, em Níquel-Metal
UNIDADE
Hídrico, 2000mAh ou superior. Vide observações.

100

40

8

PILHA ALCALINA 12V. A23. Apresentação em
UNIDADE
cartelas com 1ou 5 unidades. Vide observações.

5

2

9

MOUSE ÓPTICO sistema plug § play, scroll roller,
compatível
com
windows
UNIDADE
98/ME/2000/XP/Vista/Windows7/8/10; Interface
USB. Tamanho: 24x34x28mm. Vide observações.

50

15

1

2

3

MATERIAL/REFERÊNCIA

QUANTIDADE
MÍNIMA A
UNIDADE QUANTIDADE
SER
SOLICITADA
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OBSERVAÇÕES:
1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável;
1.2- que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certiﬁcação do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
1.3- que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
1.4- que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
2- As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no País ou importadas, contenham
as informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008 – CONAMA;
3- No corpo das pilhas e baterias conste informações que atendam ao disposto no art.
16 da Resolução nº 401/2008 – CONAMA;
4- Nas especificações de baterias chumbo-ácido, e pilhas e baterias níquel-cádmio e
óxido de mercúrio, sejam observados os limites máximos desses elementos, conforme
o disposto na Resolução nº 401/2008 – CONAMA
4.1- A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo do laboratório acreditado
pelo Inmetro, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e
mercúrio, previstos na Resolução CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto
listado nos itens 4 a 8, do lote 2;
5- Devem ser adquiridas pilhas e baterias de fabricantes ou importadores que estejam
inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 30/08/2019, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587368 e o código CRC 71692BFC.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2019.

Senhora Chefe da SLC,
Seguem TR (0585393)
e
ANEXO
ÚNICO
(0587368), após atendidas as diligências suscitadas pela AJDG, em Parecer 1707 (0583999), conforme despachos GSAD
(0584834) e COMAP (0585043).
No tocante à observação contida naquele Parecer
1707, quanto à análise de eventuais amostras apresentadas,
informo que, para a presente aquisição, não houve referência,
no Termo de Referência, à solicitação de amostras.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 30/08/2019, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587862 e o código CRC BE386879.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0004980-22.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
Data: XX de XXXX de 2019
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

DE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo –
expediente, 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 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e,
subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores
alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a
Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações, o Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU,
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo –
expediente, 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 é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.
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, observando o
quantitativo mínimo disposto no Anexo I-A.
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 E DO LOCAL DE ENTREGA.
3.1.

O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos
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contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, por e-mail, na
Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino
Marcelo, nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário
das 08 às 18 horas de segunda a quinta, e entre 7h30 e 13h30 horas às sextas–feiras.
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. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á
nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar
nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
4.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição;
4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.4.4.

Estrangeiras que não funcionem no País;

4.4.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005
do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução
229/2016-CNJ).
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
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5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins
de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico,
criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do
Decreto nº 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº
5.450/05).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão
(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do item
ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do
Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste
pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com os Anexos I e I-A
deste edital.
6.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
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pena de desclassificação.
6.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito
de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
6.4.3.
Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 6.12.
6.4.4.
Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item,
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em
conformidade com o disposto no Anexo I deste edital.
6.5.
As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas
pelo(s) vencedor(es).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem
prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período
de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
6.9.
encargo.

Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou

6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0588106)

SEI 0004980-22.2019.6.02.8000 / pg. 103

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro.
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto
o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas
pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário de cada item que
compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará automaticamente o somatório
para efeito de escalonamento.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
licitação.
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8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.
8.9.
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor
preço por lote decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limite máximo
os valores unitários constantes do Anexo I-A, que representam uma média das várias
propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.2.1. 9.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor unitário dos
itens que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e
tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A
habilitação
do
licitante
vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material.
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a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2014, com a redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 07/08/2014.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do
edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
Pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas,
a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando
sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
10.5.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.
10.5.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado prazo de cinco dias
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.5.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
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habilitação.
10.5.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
10.5.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.5.1. e 10.5.3.
10.5.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
10.5.1. e 10.5.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
10.6.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do
item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.7.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.8.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.9.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça
impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de email: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do
tempo informado.
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12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada,
o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03
dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e
após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que
não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo
pregoeiro ao vencedor.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.
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, atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018.
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
14.3.
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 14.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
14.3.1. 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.
14.3.2. 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.
14.4.
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.
14.5.

A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
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condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
14.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no
item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.
14.7.
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.
14.8.
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.
14.9.
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.
14.10.
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.
14.11.
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, atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018.
14.12.

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.
14.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2.
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.
14.13.
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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14.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
14.14.
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.
14.15.
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, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.
14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15 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.
14.17.
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.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
15.1.

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 material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 14.15.

15.2.

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:
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a) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pela contratada;
b) Efetuar o pagamento na forma prevista neste edital;
c) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do
contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; e
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de gestor designado para
tanto.
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
16.1.

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 de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata, conforme item 14.15.

16.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com as
disposições deste Edital e anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar os materiais de acordo com o disposto na Seção 2 deste Edital;
c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 dias corridos;
d) Acondicionar os materiais/produtos constantes do Anexo I-A deste Instrumento, em
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa
fornecedora;
e) Fornecer os produtos em embalagens que contenham todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos
oficiais competentes;
f) Fornecer os produtos em embalagens que estejam impressas, conforme o caso, as
seguintes informações:
f.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
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vencimento ou período de validade;
f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
f.3) registro no Ministério da Saúde;
f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
g) Fornecer os produtos em embalagens que estejam de acordo com a legislação
vigente;
h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;
i) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
k) 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;
l) 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;
m) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
n) 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.
17. - DA PUBLICIDADE.
17.1.
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,
atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018, combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
18.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho
ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário das 08 às 18 horas de segunda
a quinta, e entre 7h30 e 13h30 horas às sextas–feiras.
18.2.

O material será recebido:
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a)
provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos
com as especificações consignadas na proposta de preço; e
b)
definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.
18.3.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
18.4.
O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.
18.5.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

18.6.
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.
18.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 19.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
19.2.
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.
19.3.
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.
19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
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poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
19.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez
por cento) do valor total da contratação.
19.4.2.
As
sanções
previstas
cumulativamente com as demais.

neste

Edital

poderão

ser

impostas

19.4.3.
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.
19.4.4.
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.
19.4.5.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
19.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
19.6.
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.
19.7.
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.
19.8.

Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
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8.666/1993.
19.9.
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.
19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
19.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12.
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.
19.12.1. 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.
19.13.
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.
19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
20- DO PAGAMENTO.
20.1.
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, 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.
20.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
20.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
20.6.
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.
20.6.
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:
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EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, PTRES
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.30
(Material de Consumo).
21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
22 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.
22.1.
É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o fornecedor convocado
para assinar a ata não tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes.
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
23.1. Aplica-se ao presente edital as disposições estabelecidas no Plano de Logística
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou
exigências abaixo assinaladas:
a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável;
b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO,
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;
c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis,
de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
d) que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
23.2. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no País ou importadas, devem
conter as informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008 – CONAMA.
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23.3. No corpo das pilhas e baterias devem constar as informações que atendam ao
disposto no art. 16 da Resolução nº 401/2008 – CONAMA.
23.4. Nas especificações de baterias chumbo-ácido, e pilhas e baterias níquel-cádmio e
óxido de mercúrio, devem ser observados os limites máximos desses elementos, conforme
o disposto na Resolução nº 401/2008 – CONAMA.
23.4.1. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo do laboratório acreditado
pelo Inmetro, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e
mercúrio, previstos na Resolução CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto
listado nos itens 4 a 8, do lote 2.
23.5. Devem ser adquiridas pilhas e baterias de fabricantes ou importadores que estejam
inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF.
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
24.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
24.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
24.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

24.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
24.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança
do futuro contrato.
24.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
24.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro
Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765.
24.10.

Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
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observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame.
24.11.

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

24.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do
Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações dos lotes e itens;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
24.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO –Aquisição
de material de consumo – expediente,
discriminadas no anexo I.

conforme

especificações

A aquisição deverá ocorrer meidante pregão eletrônico - ATA de Registro de Preços - menor
preço por lotes, pois há maior possibilidade de economicidade e também maior interesse
para os licitantes, dada a similaridade dos itens, e ainda não se correr o risco de vencer
item de pouca monta e de difícil entrega devido a problemas com frete e similares.

2. JUSTIFICATIVA – Fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas,
para manutenção de suas atividades em 2019/2020.
As aquisições relacionadas no Anexo I-A, têm previsão expressa no PA nº 001068013.2018.6.02.8000, evento SEI nº 0536144, sendo que no caso específico das pilhas
encontra-se descrito no ítem 26 e no caso do mouse óptico e etiquetas, no ítem 29.

3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora (s)no processo de
licitação deverá(ão) fornecer produto de boa qualidade.

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA – Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão
eletrônico, para o exercício de 2019/2020, tipo menor preço por LOTE, com Ata de Registro
de Preços.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de
referência, edital de licitação e anexos respectivos.
5.2
–
Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo
de 10 dias corridos.
5.3 – O material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, deverá obrigatoriamente
estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha
de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da
empresa fornecedora.
5.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa
do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes.
5.5 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:
5.5.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento ou
período de validade. Para os itens 8 a 12, do LOTE 2, a validade mínima deverá ser de 2
anos da data da entrega. Para os demais itens, validade de 12 meses.
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5.5.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.
5.5.3 – registro no Ministério da Saúde
5.5.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
5.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a legislação
vigente.
5.7 – Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL.
5.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de
Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida Menino
Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, no horário das 08 às 18 horas de segunda a
quinta, e entre 7h30 e 13h30 horas às sextas–feiras, considerando os dias úteis.

7. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório da
nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o material será recebido
definitivamente.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso injustifi
cado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a
multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo
de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5
(cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) dia será considerada inexecução
parcial do contrato;
c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior
ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido na alínea “b”;
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;
e) As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do
contrato celebrado.
f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
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g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9. DA GESTÃO
A gestão será feita pelos servidores da Seção de Almoxarifado.
10. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:
10.1. Aplica-se ao presente edital as disposições estabelecidas no Plano de Logística
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou
exigências abaixo assinaladas:
a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável;
b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO,
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;
c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis,
de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
d) que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
10.2. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no País ou importadas, devem
conter as informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008 – CONAMA.
10.3. No corpo das pilhas e baterias devem constar as informações que atendam ao
disposto no art. 16 da Resolução nº 401/2008 – CONAMA.
10.4. Nas especificações de baterias chumbo-ácido, e pilhas e baterias níquel-cádmio e
óxido de mercúrio, devem ser observados os limites máximos desses elementos, conforme
o disposto na Resolução nº 401/2008 – CONAMA.
10.4.1. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo do laboratório acreditado
pelo Inmetro, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e
mercúrio, previstos na Resolução CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto
listado nos itens 4 a 8, do lote 2.
10.5. Devem ser adquiridas pilhas e baterias de fabricantes ou importadores que estejam
inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de Seção, em
30/08/2019, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DOS LOTES E ITENS

LOTE

1

VALOR
TOTAL
(R$)

ITEM

MATERIAL

UNIDADE

QUANT.

PEDIDO
MÍNIMO

VALOR
MÁXIMO
UNITÁRIO
ESTIMADO
(R$)

01

ETIQUETA
AUTO-ADESIVA
para
impressora laser/jato de tinta, na
cor branca, tamanho A4/CARTA,
Tamanho da etiqueta (MM) 25,4 x
66,7, 30 etiquetas por folha, caixa
com 300 etiquetas

Pacote

10

5

42,71

427,10

02

ETIQUETA
AUTO-ADESIVA
para
impressora laser/jato de tinta, na
cor branca, tamanho A4/CARTA,
Tamanho da etiqueta (MM) 31x17,
96 etiquetas por folha, caixa com
25 folhas.

Pacote

10

5

47,50

475,00

03

ETIQUETA
AUTO-ADESIVA
para
impressora laser/jato de tinta, na
cor branca, tamanho A4/CARTA–
25,4 X 63,5, 21 etiquetas por folha,
caixa com 25 folhas.

Pacote

10

5

29,88

298,80

VALOR TOTAL DO LOTE 1: R$ 1.200,90 (um mil, duzentos reais e noventa centavos).

04

PILHA RECARREGÁVEL “AA”, em
Níquel-Metal Hídrico, 2000mAh ou
superior

unidade

100

40

11,21

1.121,00

05

PILHA ALCALINA tipo palito (AAA).
Apresentação em cartelas com 2
ou 4 unidades.

unidade

80

30

5,41

432,80

06

PILHA
ALCALINA (AA).
Apresentação em cartelas com 2
ou 4 unidades.

unidade

80

30

6,11

488,80

07

PILHA RECARREGÁVEL “AAA”, em
Níquel-Metal Hídrico, 2000mAh
ou superior

unidade

100

40

5,86

586,00

08

PILHA ALCALINA 12V. A23.
Apresentação em cartelas com 1
ou 5 unidades.

unidade

5

2

9,64

48,20

2

VALOR TOTAL DO LOTE 2: R$ 2.676,80 (dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).
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03

09

MOUSE ÓPTICO sistema plug §
play, scroll roller, compatível
com
windows
98/ME/2000/XP/Vista/Windows7/8
/10; Interface USB. Tamanho:
24x34x28mm.

unidade

50

15

18,78

VALOR TOTAL DO LOTE 3: R$ 936,00 (novecentos e trinta e nove reais).
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail

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

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019
Processo nº 0004980-22.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade,
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019:
LOTE

ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 15.13 do edital do PE nº XX/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
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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 material 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) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela
CONTRATADA;
b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas no
fornecimento dos materiais objeto do contrato, fixando prazo para sua correção;
c) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA contende todo o material
recebido e discriminado;
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, depois de constatado
o cumprimento efetivo das obrigações assumidas.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se 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 de material 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) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com as
disposições do Edital do PE nº XX/2019 e anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar os materiais de acordo com o disposto na Seção 2 do Edital do PE nº
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XX/2019;
c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 dias corridos;
d) Acondicionar os materiais/produtos constantes do Anexo I-A do Edital do PE nº
XX/2019, em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de
fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da
empresa fornecedora;
e) Fornecer os produtos em embalagens que contenham todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos
oficiais competentes;
f) Fornecer os produtos em embalagens que estejam impressas, conforme o caso, as
seguintes informações:
f.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;
f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
f.3) registro no Ministério da Saúde;
f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
g) Fornecer os produtos em embalagens que estejam de acordo com a legislação
vigente;
h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;
i) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
j) 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;
k) 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;
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
m) 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 PAGAMENTO.
6.1.

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
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corrente, em 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.
6.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
6.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
6.6.
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.
6.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, no horário das 08 às 18 horas de
segunda a quinta, e entre 7h30 e 13h30 horas às sextas–feiras, na Seção de Almoxarifado
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via
expressa), nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL. A entrega deverá ser agendada, através do
telefone (82) 3328-1947.
7.2.

O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.

7.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento provisório, é de 05
(cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando os materiais objeto
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do fornecimento.
7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
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.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item 20.4, alínea
“b” do referido edital.
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
8.2.
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.
8.3.
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.
8.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
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e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
8.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez
por cento) do valor total da contratação.
8.4.2.
As
sanções
previstas
cumulativamente com as demais.

neste

Edital

poderão

ser

impostas

8.4.3.
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.
8.4.4.
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.
8.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
8.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
8.6.
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.
8.7.
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.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
8.9.
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.
8.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.
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8.12.
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.
8.12.1. 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.
8.13.
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.
8.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
9 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.
9.1.
É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da ata não
tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes.
10 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.
10.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 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.
11 - DA PUBLICAÇÃO.
11.1.

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

12 – DO FORO.
12.1.
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 02 (duas) vias
de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:
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Maceió, 02 de setembro de 2019.

À AJ-DG,
para análise da minuta de edital alterada, conforme
solicitado por Vossa Senhoria.
Quanto à solicitação de alteração prevista na alínea
"d", destaco que, conforme contato telefônico, o item 16.2
dispõe das obrigações do detentor da ata "na condição de
contratada".
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 02/09/2019, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0588109 e o código CRC 5FE2FF7F.

0004980-22.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0588109

0588109v1

SEI 0004980-22.2019.6.02.8000 / pg. 132

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0004980-22.2019.6.02.8000
: SAD
: ANÁLISE - PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS

Parecer nº 1793 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,
Trata-se de análise de minuta de edital de Pregão
em sua forma Eletrônica, objetivando o registro de preços
para eventual aquisição de material de consumo expediente/acondicionamento
e
embalagem,
para
fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas,
para manutenção
de suas
atividades
em
2019/2020, conforme Termo de Referência (0559155)
elaborado pelo SEALMOX e aprovado pelo Secretário de
Administração (0564110).
A análise da reularidade dos autos iniciou quando
da emissão do Parecer 1707 (0100238), ocasião em que esta
Assessoria Jurídica solicitou as diligências abaixo:
a) veriﬁcar a conveniência em adotar
requisitos de sustentabilidade, mormente
quanto ao item pilhas (item 22 da lista de
verificação);
b) ao ensejo, corrigir a redação do item
23 da minuta do edital, que trata de
sustentabilidade relativa a envelopes;
c) conﬁrmar a classiﬁcação do material
que se pretende adquirir, posto que no
preâmbulo
do
edital
há
menção
a expediente/acondicionamento
e
embalagem
e
o
Termo
de
Referência listou, além das etiquetas
autoadesivas, itens como: mouse óptico,
pilhas e pilhas recarregáveis;
d) por força da cláusula de vedação de
acréscimos nos quantitativos ﬁxados,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666/93, constante
da minuta da ARP, convém adaptar a
redação da alínea "j" do item 16.2 (DAS
OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA);
e) em todos os itens que se referem
ao Decreto 7.892/2013, incluir sua
atualização pelo Decreto 9.488/2018.
Em consequência, foram juntados aos autos os
seguintes documentos:
a) novo Termo de Referência (0585393);
com a alteração da classiﬁcação do
material e a indicação dos requisitos de
sustentabilidade;
b) nova minuta de edital (0588106),
corrigindo as impropriedades da minuta
anterior,
com
a
ressalva
do
encaminhamento (0588109) feito pela
SLC.
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Dessarte, uma vez satisfeitas as diligências
solicitadas, em complemento ao antedito parecer e na forma
prevista no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, esta
Assessoria Jurídica aprova, em face de sua regularidade
jurídica, a minuta de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO POR LOTE, objetivando o Registro de Preços de
material de consumo – expediente, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal (0588106).
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 02/09/2019, às 15:37, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0588252 e o código CRC 3CE257DA.
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Maceió, 02 de setembro de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares
essenciais à deﬂagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justiﬁcativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, do tipo menor preço por lote, objetivando ao Registro de
Preços de material de consumo – expediente, nos termos da
minuta 0588106, aprovada pela Assessoria Jurídica desta DiretoriaGeral, por meio do Parecer 1793 (0588252).
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/09/2019, às 18:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0588325 e o código CRC 018D99C7.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0004980-22.2019.6.02.8000
: SAD
: Autorização. Abertura. Fase Externa. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Material Permanente.

Decisão nº 2546 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor DiretorGeral, inserta no evento SEI 0588325.
AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº
5.450/05,
a abertura da fase externa do
certame licitatório, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do
tipo menor preço por lote, objetivando o Registro de Preços para
aquisição de material de consumo - expediente/acondicionamento e
embalagem, conforme especiﬁcações discriminadas no evento
SEI 0553554, para fornecimento às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, com vistas à manutenção de suas atividades em 2019/2020,
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração.
À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório,
nos
termos
da
minuta
constante
no
evento SEI 0588106, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria
Geral por meio do Parecer nº 1793 (0588252), e demais medidas
cabíveis.
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 04/09/2019, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0588895 e o código CRC 4A0A7EA1.
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Maceió, 04 de setembro de 2019.

À SLC, para cumprimento da Decisão 2546, da
Presidência (0588895).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/09/2019, às 20:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0590114 e o código CRC CB24BF85.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2019
PROCESSO Nº: 0004980-22.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
Data: 1º de outubro de 2019
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

DE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo –
expediente, 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 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e,
subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores
alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a
Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações, o Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU,
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo –
expediente, 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 é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.
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, observando o
quantitativo mínimo disposto no Anexo I-A.
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 E DO LOCAL DE ENTREGA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos
contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, por e-mail, na
Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino
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Marcelo, nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário
das 08 às 18 horas de segunda a quinta, e entre 7h30 e 13h30 horas às sextas–feiras.
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. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á
nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar
nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
4.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição;
4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.4.4.

Estrangeiras que não funcionem no País;

4.4.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005
do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução
229/2016-CNJ).
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
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5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins
de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico,
criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do
Decreto nº 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº
5.450/05).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão
(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do item
ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do
Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste
pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com os Anexos I e I-A
deste edital.
6.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.

Edital do PE nº 52/2019 (0593170)

SEI 0004980-22.2019.6.02.8000 / pg. 140

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
6.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito
de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
6.4.3.
Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 6.12.
6.4.4.
Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item,
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em
conformidade com o disposto no Anexo I deste edital.
6.5.
As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas
pelo(s) vencedor(es).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem
prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período
de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
6.9.
encargo.

Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou

6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro.
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do
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licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto
o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas
pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário de cada item que
compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará automaticamente o somatório
para efeito de escalonamento.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
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Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.
8.9.
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor
preço por lote decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limite máximo
os valores unitários constantes do Anexo I-A, que representam uma média das várias
propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
9.2.1. 9.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor unitário dos
itens que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e
tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A
habilitação
do
licitante
vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
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validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2014, com a redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 07/08/2014.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do
edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
Pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas,
a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando
sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
10.5.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.
10.5.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado prazo de cinco dias
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.5.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
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10.5.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
10.5.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.5.1. e 10.5.3.
10.5.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
10.5.1. e 10.5.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração
pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
10.6.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do
item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.7.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.8.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.9.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a peça
impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de email: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do
tempo informado.
12.3.

Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
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decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada,
o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03
dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e
após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que
não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo
pregoeiro ao vencedor.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.
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, atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018.
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
14.3.
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 14.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
14.3.1. 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.
14.3.2. 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.
14.4.
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.
14.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
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14.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no
item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.
14.7.
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.
14.8.
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.
14.9.
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.
14.10.
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.
14.11.
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, atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018.
14.12.

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.
14.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2.
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.
14.13.
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.
14.13.1.

O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
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responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
14.14.
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.
14.15.
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, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.
14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15 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.
14.17.
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.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
15.1.

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 material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 14.15.

15.2.

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pela contratada;
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b) Efetuar o pagamento na forma prevista neste edital;
c) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do
contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; e
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de gestor designado para
tanto.
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
16.1.

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 de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata, conforme item 14.15.

16.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com as
disposições deste Edital e anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar os materiais de acordo com o disposto na Seção 2 deste Edital;
c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 dias corridos;
d) Acondicionar os materiais/produtos constantes do Anexo I-A deste Instrumento, em
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa
fornecedora;
e) Fornecer os produtos em embalagens que contenham todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos
oficiais competentes;
f) Fornecer os produtos em embalagens que estejam impressas, conforme o caso, as
seguintes informações:
f.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;
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f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
f.3) registro no Ministério da Saúde;
f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
g) Fornecer os produtos em embalagens que estejam de acordo com a legislação
vigente;
h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;
i) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
k) 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;
l) 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;
m) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
n) 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.
17. - DA PUBLICIDADE.
17.1.
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,
atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018, combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
18.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho
ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário das 08 às 18 horas de segunda
a quinta, e entre 7h30 e 13h30 horas às sextas–feiras.
18.2.

O material será recebido:
a)

provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos
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com as especificações consignadas na proposta de preço; e
b)
definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.
18.3.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
18.4.
O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.
18.5.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

18.6.
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.
18.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 19.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
19.2.
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.
19.3.
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.
19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
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c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
19.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez
por cento) do valor total da contratação.
19.4.2.
As
sanções
previstas
cumulativamente com as demais.

neste

Edital

poderão

ser

impostas

19.4.3.
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.
19.4.4.
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.
19.4.5.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
19.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
19.6.
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.
19.7.
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.
19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
19.9.

Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
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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.
19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
19.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12.
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.
19.12.1. 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.
19.13.
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.
19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
20- DO PAGAMENTO.
20.1.
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, 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.
20.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
20.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
20.6.
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.
20.6.
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:
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EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, PTRES
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.30
(Material de Consumo).
21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
22 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.
22.1.
É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o fornecedor convocado
para assinar a ata não tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes.
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
23.1. Aplica-se ao presente edital as disposições estabelecidas no Plano de Logística
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou
exigências abaixo assinaladas:
a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável;
b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO,
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;
c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis,
de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
d) que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
23.2. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no País ou importadas, devem
conter as informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008 – CONAMA.
23.3. No corpo das pilhas e baterias devem constar as informações que atendam ao
disposto no art. 16 da Resolução nº 401/2008 – CONAMA.
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23.4. Nas especificações de baterias chumbo-ácido, e pilhas e baterias níquel-cádmio e
óxido de mercúrio, devem ser observados os limites máximos desses elementos, conforme
o disposto na Resolução nº 401/2008 – CONAMA.
23.4.1. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo do laboratório acreditado
pelo Inmetro, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e
mercúrio, previstos na Resolução CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto
listado nos itens 4 a 8, do lote 2.
23.5. Devem ser adquiridas pilhas e baterias de fabricantes ou importadores que estejam
inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF.
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
24.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
24.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
24.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

24.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
24.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança
do futuro contrato.
24.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
24.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro
Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765.
24.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame.
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24.11.

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

24.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do
Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações dos lotes e itens;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
24.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, 11 de setembro de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO –Aquisição
de material de consumo – expediente,
discriminadas no anexo I.

conforme

especificações

A aquisição deverá ocorrer meidante pregão eletrônico - ATA de Registro de Preços - menor
preço por lotes, pois há maior possibilidade de economicidade e também maior interesse
para os licitantes, dada a similaridade dos itens, e ainda não se correr o risco de vencer
item de pouca monta e de difícil entrega devido a problemas com frete e similares.

2. JUSTIFICATIVA – Fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas,
para manutenção de suas atividades em 2019/2020.
As aquisições relacionadas no Anexo I-A, têm previsão expressa no PA nº 001068013.2018.6.02.8000, evento SEI nº 0536144, sendo que no caso específico das pilhas
encontra-se descrito no item 26 e no caso do mouse óptico e etiquetas, no ítem 29.

3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora (s)no processo de
licitação deverá(ão) fornecer produto de boa qualidade.

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA – Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão
eletrônico, para o exercício de 2019/2020, tipo menor preço por LOTE, com Ata de Registro
de Preços.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de
referência, edital de licitação e anexos respectivos.
5.2
–
Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo
de 10 dias corridos.
5.3 – O material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, deverá obrigatoriamente
estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha
de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da
empresa fornecedora.
5.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa
do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes.
5.5 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:
5.5.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento ou
período de validade. Para os itens 8 a 12, do LOTE 2, a validade mínima deverá ser de 2
anos da data da entrega. Para os demais itens, validade de 12 meses.
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5.5.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.
5.5.3 – registro no Ministério da Saúde
5.5.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
5.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a legislação
vigente.
5.7 – Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL.
5.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de
Empenho por e–mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida Menino
Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, no horário das 08 às 18 horas de segunda a
quinta, e entre 7h30 e 13h30 horas às sextas–feiras, considerando os dias úteis.

7. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório da
nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o material será recebido
definitivamente.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso injustifi
cado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a
multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo
de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5
(cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) dia será considerada inexecução
parcial do contrato;
c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior
ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido na alínea “b”;
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;
e) As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do
contrato celebrado.
f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
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g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9. DA GESTÃO
A gestão será feita pelos servidores da Seção de Almoxarifado.
10. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:
10.1. Aplica-se ao presente edital as disposições estabelecidas no Plano de Logística
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou
exigências abaixo assinaladas:
a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável;
b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO,
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;
c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis,
de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
d) que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
10.2. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no País ou importadas, devem
conter as informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008 – CONAMA.
10.3. No corpo das pilhas e baterias devem constar as informações que atendam ao
disposto no art. 16 da Resolução nº 401/2008 – CONAMA.
10.4. Nas especificações de baterias chumbo-ácido, e pilhas e baterias níquel-cádmio e
óxido de mercúrio, devem ser observados os limites máximos desses elementos, conforme
o disposto na Resolução nº 401/2008 – CONAMA.
10.4.1. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo do laboratório acreditado
pelo Inmetro, comprovando os teores máximos permitidos de chumbo, cádmio e
mercúrio, previstos na Resolução CONAMA nº 401/2008, para cada tipo de produto
listado nos itens 4 a 8, do lote 2.
10.5. Devem ser adquiridas pilhas e baterias de fabricantes ou importadores que estejam
inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de Seção, em
30/08/2019, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DOS LOTES E ITENS

LOTE

1

VALOR
TOTAL
(R$)

ITEM

MATERIAL

UNIDADE

QUANT.

PEDIDO
MÍNIMO

VALOR
MÁXIMO
UNITÁRIO
ESTIMADO
(R$)

01

ETIQUETA
AUTO-ADESIVA
para
impressora laser/jato de tinta, na
cor branca, tamanho A4/CARTA,
Tamanho da etiqueta (MM) 25,4 x
66,7, 30 etiquetas por folha, caixa
com 300 etiquetas

Pacote

10

5

42,71

427,10

02

ETIQUETA
AUTO-ADESIVA
para
impressora laser/jato de tinta, na
cor branca, tamanho A4/CARTA,
Tamanho da etiqueta (MM) 31x17,
96 etiquetas por folha, caixa com
25 folhas.

Pacote

10

5

47,50

475,00

03

ETIQUETA
AUTO-ADESIVA
para
impressora laser/jato de tinta, na
cor branca, tamanho A4/CARTA–
25,4 X 63,5, 21 etiquetas por folha,
caixa com 25 folhas.

Pacote

10

5

29,88

298,80

VALOR TOTAL DO LOTE 1: R$ 1.200,90 (um mil, duzentos reais e noventa centavos).

2

04

PILHA RECARREGÁVEL “AA”, em
Níquel-Metal Hídrico, 2000mAh ou
superior

unidade

100

40

11,21

1.121,00

05

PILHA ALCALINA tipo palito (AAA).
Apresentação em cartelas com 2
ou 4 unidades.

unidade

80

30

5,41

432,80

06

PILHA
ALCALINA (AA).
Apresentação em cartelas com 2
ou 4 unidades.

unidade

80

30

6,11

488,80

07

PILHA RECARREGÁVEL “AAA”, em
Níquel-Metal Hídrico, 2000mAh
ou superior

unidade

100

40

5,86

586,00

08

PILHA
ALCALINA
12V.
A23.
Apresentação em cartelas com 1
ou 5 unidades.

unidade

5

2

9,64

48,20

VALOR TOTAL DO LOTE 2: R$ 2.676,80 (dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).
03

09

MOUSE ÓPTICO sistema plug §
play, scroll roller, compatível com
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windows
98/ME/2000/XP/Vista/Windows7/8/
10;
Interface
USB. Tamanho:
24x34x28mm.
VALOR TOTAL DO LOTE 3: R$ 936,00 (novecentos e trinta e nove reais).
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail

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

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019
Processo nº 0004980-22.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 52/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade,
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº 52/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 52/2019:
LOTE

ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 15.13 do edital do PE nº 52/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
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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 material 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) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela
CONTRATADA;
b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas no
fornecimento dos materiais objeto do contrato, fixando prazo para sua correção;
c) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA contende todo o material
recebido e discriminado;
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, depois de constatado
o cumprimento efetivo das obrigações assumidas.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se 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 de material 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) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com as
disposições do Edital do PE nº 52/2019 e anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar os materiais de acordo com o disposto na Seção 2 do Edital do PE nº
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52/2019;
c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 dias corridos;
d) Acondicionar os materiais/produtos constantes do Anexo I-A do Edital do PE nº
52/2019, em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de
fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da
empresa fornecedora;
e) Fornecer os produtos em embalagens que contenham todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos
oficiais competentes;
f) Fornecer os produtos em embalagens que estejam impressas, conforme o caso, as
seguintes informações:
f.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;
f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
f.3) registro no Ministério da Saúde;
f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
g) Fornecer os produtos em embalagens que estejam de acordo com a legislação
vigente;
h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;
i) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
j) 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;
k) 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;
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
m) 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 PAGAMENTO.
6.1.

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta

Edital do PE nº 52/2019 (0593170)

SEI 0004980-22.2019.6.02.8000 / pg. 165

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
corrente, em 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.
6.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
6.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
6.6.
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.
6.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, no horário das 08 às 18 horas de
segunda a quinta, e entre 7h30 e 13h30 horas às sextas–feiras, na Seção de Almoxarifado
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via
expressa), nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL. A entrega deverá ser agendada, através do
telefone (82) 3328-1947.
7.2.

O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.

7.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento provisório, é de 05
(cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando os materiais objeto

Edital do PE nº 52/2019 (0593170)

SEI 0004980-22.2019.6.02.8000 / pg. 166

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
do fornecimento.
7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
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.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item 20.4, alínea
“b” do referido edital.
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
8.2.
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.
8.3.
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.
8.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
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e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
8.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez
por cento) do valor total da contratação.
8.4.2.
As
sanções
previstas
cumulativamente com as demais.

neste

Edital

poderão

ser

impostas

8.4.3.
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.
8.4.4.
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.
8.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
8.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
8.6.
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.
8.7.
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.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
8.9.
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.
8.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.
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8.12.
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.
8.12.1. 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.
8.13.
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.
8.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
9 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.
9.1.
É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da ata não
tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes.
10 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.
10.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 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.
11 - DA PUBLICAÇÃO.
11.1.

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

12 – DO FORO.
12.1.
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 02 (duas) vias
de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:
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EDITAL Nº 57 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2019

PROCESSO Nº: 0004980-22.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
Data: 1º de outubro de 2019
Horário Abertura: 14 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 POR LOTE, conforme descrito neste Edital e seus Anexos,
objetivando o Registro de Preços de material de consumo – expediente,
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 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº
8.538, de 06/10/15 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de
1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicase ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e
suas alterações, o Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de
Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores - nas licitações realizadas no
âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº
8.078/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de
material de consumo – expediente, conforme especiﬁcações descritas
neste edital e seus anexos.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
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2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do
referido ato.
2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as
necessidades do TRE/AL, observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo
I-A.
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 E DO LOCAL DE ENTREGA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias
corridos contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de
Fornecimento, por e-mail, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D - Serraria,
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário das 08 às 18 horas
de segunda a quinta, e entre 7h30 e 13h30 horas às sextas–feiras.
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. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
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4.2.1.
A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos
no referido diploma legal.
4.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição;
4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas
ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.4.4. Estrangeiras que não funcionem no País;
4.4.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por aﬁnidade até o terceiro grau, inclusive,
dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
cheﬁa e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com
o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
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5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art.
3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº
5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como ﬁrmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º,
do Decreto 5.450/05).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do item ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir
da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até
a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços,
utilizando do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com os
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Anexos I e I-A deste edital.
6 .4 .1 .
Caso o campo seja preenchido com especiﬁcações diversas
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante,
para que a descrição complementar não contrarie as especiﬁcações
constantes no edital, sob pena de desclassificação.
6.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especiﬁcações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
6.4.3.
Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo
de identiﬁcação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer
outro dado capaz de identiﬁcar o licitante. Esta identiﬁcação somente
constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 6.12.
6.4.4.
Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do
item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em
conformidade com o disposto no Anexo I deste edital.
6.5.
As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas,
em campo próprio do sistema Comprasnet , no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat , pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
6 .6 .
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas
que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido
serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências veriﬁcadas entre as descrições relativas
aos objetos desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no
Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições
constantes neste edital.
6.9.

Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
Edital 57 (0593172)

SEI 0004980-22.2019.6.02.8000 / pg. 174

condição ou encargo.
6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance ﬁnal da licitante vencedora e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no
ANEXO II.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassiﬁcação de proposta será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classiﬁcadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classiﬁcação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
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exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário
de cada item que compõe o lote ofertado, sendo que o sistema
efetuará automaticamente o somatório para efeito de escalonamento.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que
for recebido e registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação desta licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, ﬁndo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
8 .8 .
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 .9 .
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.

A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
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prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem
classificado.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço por lote decidindo sobre a aceitação do preço
obtido.
9 .2 .
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limite máximo os valores unitários constantes do Anexo I-A, que representam
uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum,
vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.
9.2.1. 9.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor
unitário dos itens que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do
lote ofertado.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, veriﬁcando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classiﬁcação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A habilitação do licitante vencedor será veriﬁcada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualiﬁcação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line ” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se
tratar de aquisição de material.
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a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2014, com a redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07/08/2014.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo especíﬁco do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
10.2.
No momento em que forem veriﬁcados os documentos relativos à
habilitação, o Pregoeiro deverá veriﬁcar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat ”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
10.5.
A
comprovação
da
regularidade
ﬁscal
das
licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
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observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.5.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
ﬁscal quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado prazo
de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
10.5.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para
regularização ﬁscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
10.5.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.5.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização ﬁscal de que tratam os subitens
10.5.1. e 10.5.3.
10.5.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto
nos subitens 10.5.1. e 10.5.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.6.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 10.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.7.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.8.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.9.
Para ﬁns de habilitação, a veriﬁcação pelo TRE/AL nos sítios oﬁciais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.

Até dois dias úteis antes da data ﬁxada para abertura da sessão
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pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@treal.jus.br.
11.1.1.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e
quatro horas).
11.1.2.
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será deﬁnida
e publicada nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à
data ﬁxada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site
do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestála ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat , o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso,
o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para
o registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser
impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico,
e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade
competente.
1 2 .4 .
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.

Os preços ofertados serão ﬁxos e irreajustáveis. No entanto, os
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valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018.
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
14.1.1.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
14.3.
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 14.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
14.3.1.
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.
14.3.2.
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.
14.4.
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.
14.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
14.6.
A recusa injustiﬁcada de fornecedor classiﬁcado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do
Decreto n. 5.450/2005.
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14.7.
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.
14.8.
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.
14.9.
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.
14.10.
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.
14.11.
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, atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018.
14.12.

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.
14.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas
“a”, “b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2. 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:
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a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
14.13.
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.
14.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
14.14.
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.
14.15.
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, atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018.
14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem
14.15 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.
14.17.
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.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
15.1.

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
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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 material a outro(s) órgão(s)
da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme subitem 14.15.
15.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pela
contratada;
b) Efetuar o pagamento na forma prevista neste edital;
c) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução
do contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; e
d) Acompanhar e ﬁscalizar a execução do contrato por meio de gestor
designado para tanto.
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
16.1.

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;
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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 de
material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha
a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 14.15.
16.2.
São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de
contratado:
a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com as
disposições deste Edital e anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar os materiais de acordo com o disposto na Seção 2 deste Edital;
c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas,
no prazo máximo de 10 dias corridos;
d) Acondicionar os materiais/produtos constantes do Anexo I-A deste
Instrumento, em embalagens de boa qualidade, não daniﬁcadas, originais da
linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas
por parte da empresa fornecedora;
e) Fornecer os produtos em embalagens que contenham todas as informações
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas
por órgãos oficiais competentes;
f) Fornecer os produtos em embalagens que estejam impressas, conforme o
caso, as seguintes informações:
f.1 ) especiﬁcações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;
f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
f.3) registro no Ministério da Saúde;
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f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
g) Fornecer os produtos em embalagens que estejam de acordo com a
legislação vigente;
h)
Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail) para
o
recebimento
de
expedientes/notiﬁcações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
i) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
k) 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;
l) 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;
m) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato;
n) 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.
17. - DA PUBLICIDADE.
17.1.
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, atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018,
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
18.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente,
deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, que será
enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
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localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046000, Tel: (82) 3328-1947, no horário das 08 às 18 horas de segunda a quinta, e
entre 7h30 e 13h30 horas às sextas–feiras.
18.2.

O material será recebido:

a)
provisoriamente, para que seja feita a veriﬁcação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e
b)
deﬁnitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
18.3.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
18.4.
O prazo para que a unidade competente proceda às veriﬁcações,
após o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se
manifestar, emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do
fornecimento.
18.5.
Os recebimentos provisório e deﬁnitivo se darão mediante
formulário próprio.
18.6.
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.
18.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especiﬁcações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas na Seção 19.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negarse em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
ﬁscal, ﬁcará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
19.2.
Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ﬁcará sujeito
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
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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.
19.3.
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.
19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre
este(s) a multa constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim conﬁgurados não seja cumprido,
limitada a incidência a 5 dias de atraso injustiﬁcado. Após o 5º dia será
considerada inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do
objeto por período superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação
do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
19.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10%
(dez por cento) do valor total da contratação.
19.4.2.
As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.
19.4.3.
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.
19.4.4. 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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19.4.5.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justiﬁcativas apresentadas em até 48 (quarenta e
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa.
19.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
19.6.
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.
19.7.
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.
19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
19.9.
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.
19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
19.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12.
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.
19.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
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Eletrônico.
19.13.
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 n os 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.
19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
20- DO PAGAMENTO.
20.1.
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, 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.
20.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também
em um prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
20.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
20.6.
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.
20.6.
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;
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VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
365

I = 0,0001644

I= (6/100)
365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2019, PTRES 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.30 (Material de Consumo).
21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
22 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.
22.1.
É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o fornecedor
convocado para assinar a ata não tenha apresentado o menor preço entre
todos os licitantes.
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
23.1. Aplica-se ao presente edital as disposições estabelecidas no Plano de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que
tratam dos critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente
no que se refere aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:
a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável;
b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de
certiﬁcação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto
ambiental em relação aos seus similares;
c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o
armazenamento;
d) que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil- polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs);
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23.2. As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no País ou importadas,
devem conter as informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº
401/2008 – CONAMA.
23.3.
No corpo das pilhas e baterias devem constar as informações que
atendam ao disposto no art. 16 da Resolução nº 401/2008 – CONAMA.
23.4. Nas especiﬁcações de baterias chumbo-ácido, e pilhas e baterias níquelcádmio e óxido de mercúrio, devem ser observados os limites máximos desses
elementos, conforme o disposto na Resolução nº 401/2008 – CONAMA.
23.4.1. A comprovação dar-se-á pela apresentação de laudo do laboratório
acreditado pelo Inmetro, comprovando os teores máximos permitidos de
chumbo, cádmio e mercúrio, previstos na Resolução CONAMA nº 401/2008,
para cada tipo de produto listado nos itens 4 a 8, do lote 2.
23.5. Devem ser adquiridas pilhas e baterias de fabricantes ou importadores
que estejam inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF.
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
24.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
24.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
24.3.
As proponentes serão responsáveis pela ﬁdelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
2 4 .4 .
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
24.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no TRE/AL.
24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia para
fins de habilitação e classificação.
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24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
24.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
24.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e
Contratos, 6º andar – Bairro Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82)
2122-7764/7765.
24.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília,
Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
24.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
24.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e
da Lei 8.666/93.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especiﬁcado no item 23.9, no
caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações dos lotes e itens;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
24.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, 11 de setembro de 2019.
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Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO Nº
0593170.
Em 11 de setembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 12/09/2019, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0593172 e o código CRC BF15DBF9.
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SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Di...
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvis...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
11/09/2019 15:01:51
Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação
Pedido de Cotação
Eventos
Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 12/09/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta
Sub-rogação
mesma data.
Apoio
SairResumo do Aviso de Licitação
Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL
Modalidade de Licitação
Pregão

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00052/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

00025/2019
Validade da
Ata SRP

Nº do Processo

Tipo de Licitação

0004980-22.2019

Menor Preço

Quantidade de Itens

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Não

9

Nº da IRP

Equalização de ICMS

Internacional

12
mes(es)

Objeto
Registro de Preços de material de consumo – expediente/acondicionamento e embalagem

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

12/09/2019

Data da Disponibilidade do Edital

Data/Hora da Abertura da
Licitação

A partir de 12/09/2019

Em 01/10/2019

às 08:00

às 14:00

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Empenho

00001

2019

NE

000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação
Aviso de Licitação

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0593178)
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SIASGnet-DC - Pesquisar Licitação
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao...

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

11/09/2019 15:02:47

Pesquisar Licitação
UASG de Atuação
070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

* Ano da Licitação

Nº da Licitação
00052

/

Modalidade de Licitação
Pregão
Concorrência
Tomada de Preços
Convite
Concurso

Pesquisar

2019
Situação da Licitação
Revogada
Anulada
Suspensa

Característica da Licitação
Tradicional
Registro de Preço (SRP)

Limpar

UASG
Origem

Modalidade de
Licitação

70011

Pregão
Eletrônico

Nº da
Licitação
00052/2019

Característica

Objeto

Registro de Preço Registro de Preços de material de consumo –
(SRP)
expediente/acondicionamento e embalagem

Situação Atual
da Licitação

Ação

Licitação A
Publicar

Visualizar

Um registro encontrado.

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00052/2019

UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº do Processo

Tipo de Licitação

0004980-22.2019

Menor Preço

Quantidade Informada de
Itens

Itens Incluídos

9

11/09/2019 15:03:10

Visualizar Licitação

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

Nº da IRP
00025/2019
Validade da Ata SRP

Equalização de ICMS
Itens Cancelados

9

12 mes(es)

Internacional

0

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada
ME/SGD

Sim

Não

Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas
Obras ou Serviços de Engenharia
Objeto
Registro de Preços de material de consumo – expediente/acondicionamento e embalagem

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
039.674.504-06

Nome

Função

PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Presidente do Tre/al - Ordenador de Despesas

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

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

12/09/2019
CPF do Responsável

Nome

Função

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

012.995.344-06

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG

Gestão
70011

Empenho
00001

2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital

Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 12/09/2019

Das 08:00 às 17:00 e das

às

Endereço
Logradouro

Bairro

Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Farol

Município/UF

DDD

Telefone

Ramal

27855 - Maceió/AL

82

21227764

7765

Fax

Entrega da Proposta
A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br
Abertura da Licitação
Em 01/10/2019

às 14:00

no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Informações Adicionais do Aviso de Licitação
Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação
11/09/2019

CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação

às 15:01

954.470.834-00

Histórico de Matérias

Id Transação

Id
Matéria

0700110500052201900001 12013510

Data/Hora do
Envio para
Publicação

CPF do
Responsável pelo
Envio para
Publicação

Data da
Publicação

Estado
Matéria no
Publicador

Data/Hora
Alteração
Estado no
Publicador

Envio
Direto p/
Imprensa

Ações

11/09/2019
15:01

95447083400

12/09/2019

Em
Editoração

11/09/2019
15:01

Sim

Visualizar

Edital / Relação de Itens

Grupos

Itens

Nova Pesquisa de Licitações
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00052/2019
Nº do
Grupo

11/09/2019 15:03:29

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

Característica

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

Tipo de
Benefício

Margem de
Preferência (%)

Quantidade de
Itens

1

Devido à similitude dos itens.
Para facilitar a gestão
contratual.

Tipo I

-

3

2

Devido à similitude dos itens.
Para facilitar a gestão
contratual.

Tipo I

-

5

Justificativa

Nº da IRP

Valor Total
Estimado do Grupo
(R$)

00025/2019

Consistente?

Ação

1.200,9000

Sim

Visualizar
Itens

2.676,8000

Sim

Visualizar
Itens

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Licitação

Edital / Relação de Itens

Itens
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00052/2019
Nº do Grupo

UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Tipo de Benefício
1

11/09/2019 15:03:50

Grupos da Licitação

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

Margem de Preferência (%)

Nº da IRP
00025/2019

Quantidade de Itens do Grupo Valor Total Estimado do Grupo (R$)
3

Tipo I

1.200,9000

Justificativa
Devido à similitude dos itens. Para facilitar a gestão contratual.

Itens do Grupo

Nº do
Item

Tipo de
Item (*)

Item

Situação do Item
na Licitação

Quantidade do
Item

Unidade de
Fornecimento

1

M

300713 Etiqueta adesiva

-

10

Caixa 300,00 UN

2

M

300713 Etiqueta adesiva

-

10

M

300713 Etiqueta adesiva

-

10

3

Valor Unitário
Estimado (R$)

Tipo de
Benefício

Ação

42,7100

Tipo I

Visualizar

Caixa 25,00 FL

47,5000

Tipo I

Visualizar

Caixa 25,00 FL

29,8800

Tipo I

Visualizar

3 registros encontrados, exibindo todos os registros.

(*) M - Material

S - Serviço

Licitação

Edital / Relação de Itens

Grupos

Itens
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00052/2019
Nº do Grupo

Tipo de Benefício
2

11/09/2019 15:04:19

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

Característica

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

Margem de Preferência (%)

Nº da IRP
00025/2019

Quantidade de Itens do Grupo Valor Total Estimado do Grupo (R$)
5

Tipo I

2.676,8000

Justificativa
Devido à similitude dos itens. Para facilitar a gestão contratual.

Itens do Grupo

Nº do
Item

Tipo de
Item (*)

Item

Situação do Item na
Licitação

Quantidade do
Item

Unidade de
Fornecimento

-

100

Unidade

80

Unidade

Valor Unitário
Estimado (R$)

Tipo de
Benefício

Ação

11,2100

Tipo I

Visualizar

5,4100

Tipo I

Visualizar

4

M

21806 Pilha

5

M

21806 Pilha

-

6

M

21806 Pilha

-

80

Unidade

6,1100

Tipo I

Visualizar

7

M

21806 Pilha

-

100

Unidade

5,8600

Tipo I

Visualizar

M

21806 Pilha

-

5

Unidade

9,6400

Tipo I

Visualizar

8

5 registros encontrados, exibindo todos os registros.

(*) M - Material

S - Serviço

Licitação

Edital / Relação de Itens

Grupos

Itens
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Seção 3

ISSN 1677-7069

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

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 40/2019

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019

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

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

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

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

SECRETARIA-GERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

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

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

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019

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

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

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

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

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

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

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2019

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

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

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro
(SIASGnet - 11/09/2019) 90031-00001-2019NE000089
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019091200123
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2019.

À CPREG, após publicação do Aviso de Licitação no
DOU e no Portal da Transparência, para realização do
certame.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 12/09/2019, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0593647 e o código CRC 83DB2CE3.
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Despacho SLC 0593647
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PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2019 – TRE/AL
Razão Social: ATIVA COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFO LTDA
CNPJ: 31.557.186/0001-08
Endereço: RUA OTAVIANO PESSOA, 93, SALA 14, CASA CAIADA – OLINDA - PE
Telefone: (081) 3011-3599 | (081) 9.9424-9928
E-mail: adm@ativainformatica.net.br
Representante Legal: PAULO SIQUEIRA JR
RG / CPF: 7.752.560 SDS – PE | 072.674.994-06

Item

Descrição Detalhada

Unid.

01

MOUSE ÓPTICO sistema plug § play, UN
scroll roller, compatível com windows
98/ME/2000/XP/Vista/Windows7/8/1
0; Interface USB

Qnt.

Valor
Unitário

Valor Total

50

R$ 17,23

R$ 861,50

a) Conta para pagamento: Banco: BRADESCO, Ag: 1599-7, C/C 53455-2
b) Validade da Proposta: 60 dias
c) Declaramos aceitação total e irrestrita às condições do Termo de Referência, bem como que na
nossa proposta, os valores apresentados englobam todas as despesas com tributos, impostos,
contribuições fiscais, parafiscais ou taxas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, que
incidam direta ou indiretamente no valor dos serviços cotados que venham a onerar o objeto desta
licitação.
d) Declaramos que os prazos serão os indicados ou os solicitados na forma do Termo de Referência e
Edital.
LOCAL DE ENTREGA: Conforme Edital;
PRAZO PARA ENTREGA: Conforme Edital;

Rua Otaviano Pessoa, 93, SL 14 - Casa Caiada, Olinda – PE | CEP: 53130-340
CNPJ: 31.557.186/0001-08 | Fone: (081) 3011-3599 . (081) 9.94249928
Proposta EMPRESA ATIVA COMÉRCIO VAREJISTA (0602182)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2019.

Senhora Chefe,
Solicito-lhe analisar as características dos itens
ofertados, conforme propostas retro, quanto as suas
adequações aos requisitos editalícios.
Assinala-se que a sessão foi suspensa por um prazo
de 01 (uma) hora.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 01/10/2019, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0602184 e o código CRC D88CCC9A.
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Despacho PREG 0602184
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 5907 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Senhor Pregoeiro,

Após análise das propostas apresentadas, em eventos SEI
0602179 e 0602182, entendemos que:
1. A proposta da empresa HIPERPAPELARIA LIVRARIA, quanto
aos itens 1 a 8, grupos 1 e 2, respectivamente, ATENDE às exigências do
anexo único do TR.
2. No tocante à proposta da empresa ATIVA COMÉRCIO
VAREJISTA, quanto ao item 9, grupo 3, faltaram dados como MARCA e
TAMANHO do produto, fundamentais para a competente análise.
Att.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 01/10/2019, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0602290 e o código CRC 1C6A5462.

0004980-22.2019.6.02.8000

Informação 5907 (0602290)

0602290v4
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Proposta AJUSTADA - EMPRESA ATIVA COMÉRCIO (0602559)
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Proposta AJUSTADA - EMPRESA ATIVA COMÉRCIO (0602559)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 5928 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Senhor Pregoeiro,

Após análise da proposta apresentada, em evento SEI 0602559, entendemos que:

1. A proposta da empresa ATIVA COMÉRCIO VAREJISTA, quanto ao item 9, grupo
3, ATENDE às exigências do anexo único do TR.

Att.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 02/10/2019, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0602691 e o código CRC 51AF79C0.
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Informação 5928 (0602691)
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Anexo HIPERPAPELARIA LIVRARIA - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (0603080)
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Certidão HIPERPAPELARIA LIVRARIA - CNJ (0603081)
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Anexo HIPERPAPELARIA LIVRARIA - SICAF (0603082)
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Certidão HIPERPAPELARIA LIVRARIA - TCU (0603085)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 5946 - TRE-AL/PRE/PREG

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

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

SIM

NÃO EVENTOS/OBS

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

0594796 e 0594797

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

NÃO OCORREU

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

ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições
daquelas previstas no edital?

diferentes

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?

X

JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

X

NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta
7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
X
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?
8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
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OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

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

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTOS 0602290 E 0602691

X

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

X

EDITAL NÃO EXIGE

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

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
X
preços praticados no mercado?
V- Habilitação

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG
15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

EMPRESA HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI 0603082

X

EMPRESS ATIVA COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE
EQUIPAMENTOS - 0603100
CONSULTA PELO PREGOEIRO

15.1 - FGTS

X

15.2 - INSS

X

EMPRESA HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI 0603090
EMPRESS ATIVA COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE
EQUIPAMENTOS - 0603104

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO
15.3 - RECEITA FEDERAL

EMPRESA HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI 0603087

X

EMPRESS ATIVA COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE
EQUIPAMENTOS - 0603110
CONSULTA PELO PREGOEIRO

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS

EMPRESA HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI 0603086

X

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

EMPRESS ATIVA COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE
EQUIPAMENTOS - 0603107

X

EMPRESA HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI -

Informação 5946 (0603118)
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16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas?

17 – Consta consulta ao Cadin?

0603083

X

EMPRESS ATIVA COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE
EQUIPAMENTOS - 0603101
EMPRESA HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI 0603094

X

EMPRESS ATIVA COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE
EQUIPAMENTOS - 0603113

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?
EMPRESA HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI 0603093

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo;

X

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor;

X

CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
X
proposta;

CONFORME ITEM 18.1

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

CONFORME ITEM 18.1

EMPRESS ATIVA COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE
EQUIPAMENTOS - 0603112

X

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

X

EMPRESA HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI 0603080
EMPRESS ATIVA COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE
EQUIPAMENTOS - 0603095
EMPRESA HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI 0603085

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

EMPRESS ATIVA COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE
EQUIPAMENTOS - 0603102

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

X

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

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

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

X

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção

Informação 5946 (0603118)
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de recorrer, em campo próprio do sistema?
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
X
licitante vencedor?

0603116

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

NÃO OCORREU RECURSO

Propostas:

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

EMPRESA HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI 0602179
x

EMPRESS ATIVA COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE
EQUIPAMENTOS - 0602182 E 0602559
Resultado Fornecedor - 0603115

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 02/10/2019, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603118 e o código CRC 415B4B16.

0004980-22.2019.6.02.8000

0603118v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0004980-22.2019.6.02.8000
: SAD
: FASE EXTERNA PREGÃO 52/2019

Parecer nº 2066 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 52/2019, objetivando o
Registro de Preços de material de consumo – expediente, para
suprir a demanda das unidades administrativas do Tribunal
Regional
Eleitoral
de
Alagoas,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0593170).
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 (0603118).
A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

Sim
Não Evento

ItemQuestionário

N/A

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

0593646
0593178

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

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

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

SIM Idem

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

3

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

SIM Idem

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

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 SIM 0603114
porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

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

Parecer 2066 (0603393)
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5

O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do
processo?

SIM 0603116

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

6

O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do
processo?

Fase
posterior

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

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?

SIM 0603118

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

8

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

9

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

10

Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a
futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
SIM
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de
0603118
inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)?

SIM

0602559
0602179

Dessa forma, esta AJ-DG conclui pela legalidade do
presente procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto nº 5.450/2005, e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº 52/2019
e subsequente convocação das empresas abaixo listadas para
lavrar Ata de Registro de Preços para o eventual fornecimento
dos
seguintes
itens,
conforme
propostas comerciais (0602179 e 0602559):

Parecer 2066 (0603393)
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À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 03/10/2019, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 03/10/2019, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603393 e o código CRC 3C70B665.

0004980-22.2019.6.02.8000

0603393v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

CONCLUSÃO

Maceió, 03 de outubro de 2019.
Sr. Presidente,
Constatada
a
regularidade
de
todos
os
atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório, Pregão
Eletrônico nº 52/2019, (registro de preços para eventual aquisição de
material de consumo - expediente), e tendo em vista o Parecer
2066 (0603393), da Assessoria Jurídica desta Direção-Geral, torno
estes autos eletrônicos conclusos ao Excelentíssimo Senhor
Desembargador Presidente deste Tribunal, para os ﬁns do disposto
no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o
art. 27 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, DiretorGeral em exercício, em 03/10/2019, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603615 e o código CRC 0963792E.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0004980-22.2019.6.02.8000
: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
: Homologação. Pregão Eletrônico. Registro de Preços.

Decisão nº 2951 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Concluído o procedimento licitatório em epígrafe, tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
por meio do Parecer nº 2066 (0603393), atestando a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n° 52/2019, que tem por
objeto o Registro de Preços de material de consumo – expediente,
para suprir a demanda das unidades administrativas do Tribunal
Regional
Eleitoral
de
Alagoas,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital (0593170).
Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto nº 5.450/2005, CONVOCO, para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços, em conformidade com a Ata
de Realização do Pregão Eletrônico (0603114), mais o Termo de
Adjudicação (0603116), as empresas:
1
. HIPERPAPELARIA
LIVRARIA
E
PAPELARIA
EIRELI
ME, CNPJ Nº
20.811.098/0001-74, vencedora do item 1
(10(dez) pacotes de Etiqueta auto-adesiva para
impressora laser/jato de tinta, na cor branca,
tamanho A4/CARTA, Tamanho da etiqueta
(MM) 25,4 x 66,7, 30 etiquetas por folha, caixa
com 300 etiquetas), totalizando o valor de
R$180,00 (cento e oitenta reais); item 2
(10(dez) pacotes de Etiqueta auto-adesiva para
impressora laser/jato de tinta, na cor branca,
tamanho A4/CARTA, Tamanho da etiqueta
(MM) 31 x 17, 96 etiquetas por folha, caixa
com 25 folhas), totalizando o valor de
R$180,00 (cento e oitenta reais); item 3
(10(dez) pacotes de Etiqueta auto-adesiva para
impressora laser/jato de tinta, na cor branca,
tamanho A4/Carta - 25,4 x 63,5, 21 etiquetas
por folha, caixa com 25 folhas), totalizando o
valor de R$180,00(cento e oitenta reais);
item
4
(100(cem)
unidades
de pilha recarregável "AA", em níquel-metal
hídrico, 2000mAh ou superior, totalizando o
valor de R$1.117,00 (mil cento e dezessete
reais); item 5 (80(oitenta) unidades de pilha
alcalina tipo palito (AAA), apresentação
em cartelas com 2 ou 4 unidades, totalizando o
valor
de R$320,00 (trezentos e vinte
reais); item 6 (80(oitenta) unidades de pilha
alcalina (AA), apresentação em cartelas com 2
ou 4 unidades, totalizando o valor de
R$320,00 (trezentos e vinte reais); item 7
(100(cem) unidades de pilha recarregável
"AAA", em níquel-metal hídrico, 2000mAh ou
superior, totalizando o valor de R$500,00
(quinhentos reais) e do item 8 (5(cinco)
unidades de pilha alcalina 12V, A23,
apresentação em cartelas com 1 ou 5
unidades,
totalizando
o
valor
de
R$47,50(quarenta
e
sete
reais
e
cinquenta centavos);
2 . ATIVA COMÉRCIO VAREJISTA E
SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFO
LTDA,
CNPJ
Nº
31.557.186/0001-08,
vencedora do item 9 (50(cinquenta) unidades
de mouse óptico sistema plug § play, croll
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roller,
compatível
com
windows
98/ME/2000/XP/Vista/Windows
7/8/10,
Interface USB, tamanho 24 x 34 x 28 mm,
totalizando o valor de R$861,50 (oitocentos
e sessenta e um reais e cinquenta
centavos).

À Secretaria de Administração, para as providências que
se fizerem necessárias à consecução deste procedimento.
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/10/2019, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603746 e o código CRC 9A7A643B.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00052/2019 (SRP)
Às 20:04 horas do dia 07 de outubro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0004980-22.2019,
Pregão nº 00052/2019.

Resultado da Homologação
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 1.200,9000
Situação: Homologado
Adjudicado para: HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 577,0000 , com valor
negociado a R$ 540,0000 .
Itens do grupo:
1 - ETIQUETA ADESIVA
2 - ETIQUETA ADESIVA
3 - ETIQUETA ADESIVA
GRUPO 2
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 2.676,8000
Situação: Homologado
Adjudicado para: HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 2.590,5000 , com valor
negociado a R$ 2.304,5000 .
Itens do grupo:
4 - PILHA
5 - PILHA
6 - PILHA
7 - PILHA
8 - PILHA
Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: ETIQUETA ADESIVA
Descrição Complementar: ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 25,40 MM, APLICAÇÃO
IMPRESSORA JATO TINTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETANGULAR, ALTURA 63,50 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10
Unidade de fornecimento: Caixa 300,00 UN
Valor estimado: R$ 42,7100
Situação: Homologado
Adjudicado para: HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 19,3000 , com valor
negociado a R$ 18,0000 e a quantidade de 10 Caixa 300,00 UN .
Eventos do Item
Evento

Data

Adjudicado 02/10/2019

Nome

Observações

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HIPERPAPELARIA LIVRARIA E

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=808446&tipo=t
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16:36:17

Homologado

07/10/2019
20:05:02

PAPELARIA EIRELI, CNPJ/CPF:20.811.098/0001-74, Melhor lance : R$ 19,3000,
Valor Negociado : R$ 18,0000
JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: ETIQUETA ADESIVA
Descrição Complementar: ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 25,40 MM, APLICAÇÃO
IMPRESSORA JATO TINTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETANGULAR, ALTURA 63,50 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10
Unidade de fornecimento: Caixa 25,00 FL
Valor estimado: R$ 47,5000
Situação: Homologado
Adjudicado para: HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 19,3000 , com valor
negociado a R$ 18,0000 e a quantidade de 10 Caixa 25,00 FL .
Eventos do Item
Evento

Data

Adjudicado

02/10/2019
16:36:17

07/10/2019
Homologado
20:05:02

Nome

Observações

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HIPERPAPELARIA LIVRARIA E
PAPELARIA EIRELI, CNPJ/CPF:20.811.098/0001-74, Melhor lance : R$ 19,3000,
Valor Negociado : R$ 18,0000

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: ETIQUETA ADESIVA
Descrição Complementar: ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 25,40 MM, APLICAÇÃO
IMPRESSORA JATO TINTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETANGULAR, ALTURA 63,50 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10
Unidade de fornecimento: Caixa 25,00 FL
Valor estimado: R$ 29,8800
Situação: Homologado
Adjudicado para: HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 19,1000 , com valor
negociado a R$ 18,0000 e a quantidade de 10 Caixa 25,00 FL .
Eventos do Item
Evento

Data

Adjudicado

02/10/2019
16:36:17

07/10/2019
Homologado
20:05:02

Nome

Observações

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HIPERPAPELARIA LIVRARIA E
PAPELARIA EIRELI, CNPJ/CPF:20.811.098/0001-74, Melhor lance : R$ 19,1000,
Valor Negociado : R$ 18,0000

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Item: 4 - GRUPO 2
Descrição: PILHA
Descrição Complementar: PILHA RECARREGÁVEL AA , em Níquel-Metal Hídrico, 2000mAh ou superior.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 11,2100
Situação: Homologado
Adjudicado para: HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 11,1700 e a
quantidade de 100 Unidade .
Eventos do Item
Evento

Data

Adjudicado

02/10/2019
16:36:48

Nome

Observações

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HIPERPAPELARIA LIVRARIA E
PAPELARIA EIRELI, CNPJ/CPF:20.811.098/0001-74, Melhor lance : R$
11,1700

Homologado 07/10/2019 JOSE RICARDO
comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=808446&tipo=t
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20:05:11

ARAUJO E
SILVA

Item: 5 - GRUPO 2
Descrição: PILHA
Descrição Complementar: PILHA ALCALINA tipo palito (AAA). Apresentação em cartelas com 2 ou 4 unidades.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 5,4100
Situação: Homologado
Adjudicado para: HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 5,0000 , com valor
negociado a R$ 4,0000 e a quantidade de 80 Unidade .
Eventos do Item
Evento

Data

Adjudicado

02/10/2019
16:36:48

07/10/2019
Homologado
20:05:11

Nome

Observações

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HIPERPAPELARIA LIVRARIA E
PAPELARIA EIRELI, CNPJ/CPF:20.811.098/0001-74, Melhor lance : R$ 5,0000,
Valor Negociado : R$ 4,0000

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Item: 6 - GRUPO 2
Descrição: PILHA
Descrição Complementar: PILHA ALCALINA (AA). Apresentação em cartelas com 2 ou 4 unidades.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 6,1100
Situação: Homologado
Adjudicado para: HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 5,9500 , com valor
negociado a R$ 4,0000 e a quantidade de 80 Unidade .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HIPERPAPELARIA LIVRARIA E
PAPELARIA EIRELI, CNPJ/CPF:20.811.098/0001-74, Melhor lance : R$ 5,9500,
Valor Negociado : R$ 4,0000

Adjudicado

02/10/2019
16:36:48

-

Homologado

07/10/2019
20:05:11

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Item: 7 - GRUPO 2
Descrição: PILHA
Descrição Complementar: PILHA RECARREGÁVEL AAA , em Níquel-Metal Hídrico, 2000mAh ou superior
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 5,8600
Situação: Homologado
Adjudicado para: HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 5,5000 , com valor
negociado a R$ 5,0000 e a quantidade de 100 Unidade .
Eventos do Item
Evento

Data

Adjudicado

02/10/2019
16:36:48

07/10/2019
Homologado
20:05:11

Nome

Observações

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HIPERPAPELARIA LIVRARIA E
PAPELARIA EIRELI, CNPJ/CPF:20.811.098/0001-74, Melhor lance : R$ 5,5000,
Valor Negociado : R$ 5,0000

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Item: 8 - GRUPO 2
Descrição: PILHA
comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=808446&tipo=t
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Descrição Complementar: PILHA ALCALINA 12V. A23. Apresentação em cartelas com 1 ou 5 unidades.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 9,6400
Situação: Homologado
Adjudicado para: HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 9,5000 e a quantidade
de 5 Unidade .
Eventos do Item
Evento

Data

02/10/2019
Adjudicado
16:36:48
Homologado

07/10/2019
20:05:11

Nome

Observações

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:HIPERPAPELARIA LIVRARIA E
PAPELARIA EIRELI, CNPJ/CPF:20.811.098/0001-74, Melhor lance : R$ 9,5000

JOSE RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Item: 9
Descrição: ´MOUSE´
Descrição Complementar: ´MOUSE´, MODELO ÓPTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRACKBALL E APONTADOR
LASER, INTERFACE USB
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 18,7800
Situação: Homologado
Adjudicado para: ATIVA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE , pelo melhor lance de R$
17,2300 e a quantidade de 50 Unidade .
Eventos do Item
Evento

Data

Adjudicado

02/10/2019
16:37:01

07/10/2019
Homologado
20:04:54

Nome

Observações

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ATIVA COMERCIO VAREJISTA E
SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE, CNPJ/CPF: 31.557.186/0001-08, Melhor
lance: R$ 17,2300

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.

Sigam os autos à SLC, para publicar o resultado
certame e posterior convocação dos ajudicatários para
assinatura das respectivas atas.
Destaco que há convocação de cadastro de reserva
aberta até o próximo dia 9, quarta-feira.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/10/2019, às 20:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605243 e o código CRC D16F804D.

0004980-22.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0605243
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https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5539690

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: 09/10/2019 15:01:04
Origem: Setor de Licitações e Contratos
Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
Ofício: 5539690
Data prevista de publicação: 10/10/2019
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho
As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias
Sequencial
12090792

Arquivo(s)
Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 52-2019 várias empresas.rtf

MD5
10efcea7c2ca27d0
d0b0fe0f6fabe09d

Total da matéria
TOTAL DO OFICIO

Comprovante de envio de publicação da Homologação no DOU (0606339)

Tamanho
(cm)

Valor

6,00

R$
198,24

6,00

R$
198,24

6,00

R$
198,24
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Ata de Formação do Cadastro de Reserva
Data de abertura: 01/10/2019 14:00
Número da portaria: 120/20169
Data de portaria: 20/03/2019
Número do processo: 0004980-22.2019
Número do pregão: 00052/2019 (SRP)
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de material de consumo expediente/acondicionamento e
embalagem

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 1.200,9000
Fornecedores Vencedores
CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Quantidade Ofertada

20.811.098/0001-74 HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI

Valor Adjudicado

-

R$ 540,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 07/10/2019 20:05
Data/Hora Final: 09/10/2019 08:04
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 09/10/2019 20:53
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 540,0000
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva
Classificação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Qtde. Ofertada

Data/Hora da Adesão

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva
Itens do Grupo
Núm. Descrição

Trat.
Dif.

Descrição Complementar

Unidade
Valor
Qtde.
Fornecimento Estimado

Valor
Valor
para
com
Cad.
Desconto
Reserva

1

ETIQUETA ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL
ADESIVA PAPEL, COR BRANCA, LARGURA
25,40 MM, APLICAÇÃO
IMPRESSORA JATO TINTA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
RETANGULAR, ALTURA 63,50 MM

Tipo I Participação
Exclusiva
de ME/EPP

10

Caixa 300,00
UN

R$
42,7100

R$
18,0000

-

2

ETIQUETA ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL
ADESIVA PAPEL, COR BRANCA, LARGURA
25,40 MM, APLICAÇÃO
IMPRESSORA JATO TINTA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
RETANGULAR, ALTURA 63,50 MM

Tipo I Participação
Exclusiva
de ME/EPP

10

Caixa 25,00 FL

R$
47,5000

R$
18,0000

-

3

ETIQUETA ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL
ADESIVA PAPEL, COR BRANCA, LARGURA
25,40 MM, APLICAÇÃO
IMPRESSORA JATO TINTA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
RETANGULAR, ALTURA 63,50 MM

Tipo I Participação
Exclusiva
de ME/EPP

10

Caixa 25,00 FL

R$
29,8800

R$
18,0000

-

Eventos do Item
comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termocadres.asp?prgCod=808446&tipo=t
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Evento

Data

CPF do
Usuário

Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de
Reserva

07/10/2019 758.180.78420:05:02
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 07/10/2019
20:04 com data fim prevista para 09/10/2019 08:04 pelo valor de R$
540,0000.

Envio do Cadastro
de Reserva ao
SIASG

09/10/2019 758.180.78420:53:51
34

Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

GRUPO 2
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 2.676,8000
Fornecedores Vencedores
CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Quantidade Ofertada

20.811.098/0001-74 HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI

Valor Adjudicado

-

R$ 2.304,5000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 07/10/2019 20:05
Data/Hora Final: 09/10/2019 08:04
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 09/10/2019 20:53
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 2.304,5000
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
Itens do Grupo
Núm. Descrição

Trat.
Dif.

Descrição Complementar

Qtde.

4

PILHA

PILHA RECARREGÁVEL AA , em
Tipo I Níquel-Metal Hídrico, 2000mAh ou Participação
superior.
Exclusiva
de ME/EPP

5

PILHA

PILHA ALCALINA tipo palito
(AAA). Apresentação em cartelas
com 2 ou 4 unidades.

6

PILHA

PILHA ALCALINA (AA).
Apresentação em cartelas com 2
ou 4 unidades.

7

PILHA

PILHA RECARREGÁVEL AAA , em
Tipo I Níquel-Metal Hídrico, 2000mAh ou Participação
superior
Exclusiva
de ME/EPP

8

PILHA

PILHA ALCALINA 12V. A23.
Apresentação em cartelas com 1
ou 5 unidades.

Unidade
Valor
Fornecimento Estimado

100

Unidade

R$
11,2100

Tipo I Participação
Exclusiva
de ME/EPP

80

Unidade

Tipo I Participação
Exclusiva
de ME/EPP

80

Tipo I Participação
Exclusiva
de ME/EPP

Valor
Valor
para
com
Cad.
Desconto
Reserva
R$
11,1700

-

R$ 5,4100

R$
4,0000

-

Unidade

R$ 6,1100

R$
4,0000

-

100

Unidade

R$ 5,8600

R$
5,0000

-

5

Unidade

R$ 9,6400

R$
9,5000

-

Eventos do Item
Evento

Data

CPF do
Usuário

Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de
Reserva

07/10/2019 758.180.78420:05:11
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 07/10/2019
20:04 com data fim prevista para 09/10/2019 08:04 pelo valor de R$
2.304,5000.

Envio do Cadastro
de Reserva ao
SIASG

09/10/2019 758.180.78420:53:51
34

Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termocadres.asp?prgCod=808446&tipo=t
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Item 9
Descrição: ´MOUSE´
Descrição Complementar: ´MOUSE´, MODELO ÓPTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRACKBALL E APONTADOR
LASER, INTERFACE USB
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 18,7800
Fornecedores Vencedores
CPF/CNPJ

Quantidade
Ofertada

Nome/Razão Social

31.557.186/0001- ATIVA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE
08
EQUIPAMENTOS DE

50

Valor
Adjudicado
R$ 17,2300

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 07/10/2019 20:04
Data/Hora Final: 09/10/2019 08:04
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 09/10/2019 20:53
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 17,2300
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

07/10/2019 758.180.78420:04:54
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 07/10/2019
20:04 com data fim prevista para 09/10/2019 08:04 pelo valor de R$
17,2300.

Envio do Cadastro
de Reserva ao
SIASG

09/10/2019 758.180.78420:53:51
34

Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termocadres.asp?prgCod=808446&tipo=t
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2019.

Com a juntada da ata de evento 0606678, devolvo
os autos à SLC.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/10/2019, às 21:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606679 e o código CRC D319E9C8.

0004980-22.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0606679

0606679v1
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Seção 3

ISSN 1677-7069

Nº 197, quinta-feira, 10 de outubro de 2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

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

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo n.º 0002587-54.2019.6.01.8000. Contratante: TRE/AC. Contratada: MENDES &
LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA, CNPJ: 07.777.721/0001-51. Objeto:
Oferecimento de capacitação no tema Auditoria Baseada de Riscos. Valor estimado: R$
20.000,00 (vinte mil reais), com carga horária de 16 horas, para até 13 servidores.
Fundamento Legal: art. 25, inciso II, c/c art. 13, inciso VI, da Lei n. 8.666/1993.
Reconhecimento: em 25/09/2019, por Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor-Geral.
Ratificação: em 04/10/2019, pela Desembargadora Denise Castelo Bonfim, Presidente do
TRE/AC.

AVISO DE PENALIDADE
O TRF 1ª Região resolve aplicar à WORLDTECH COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELIME, CNPJ 02.784.924/0001-51, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a
União, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, pelo período de 45 dias, a contar desta
publicação. A penalidade é resultado da apuração de irregularidades verificadas na
participação no Pregão Eletrônico 61/2016, mediante Processo Administrativo nº 000632841.2017.4.01.8000.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2019 - UASG 70002

MARIA CRISTINA TURNES
Diretora da Secretaria de Administração

Nº Processo: 0001898-10.2019. Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição
imediata do material especificado no Anexo I (Termo de Referência), que integra este ato
convocatório.Para elaboração de suas propostas, os licitantes deverão observar
exclusivamente a descrição do objeto definida no edital, que sempre prevalecerá em face
das especificações vinculadas aos códigos do CATMAT. . Total de Itens Licitados: 6. Edital:
10/10/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Antonio da Rocha
Viana,
1389,
Bsoque
Rio
Branco/AC
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00037-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 10/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/10/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
EXTRATO DE NOTA EMPENHO
Nota de empenho: 2019NE000909, emitida em 03/10/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: ARTEPASTA IND. COM. LTDA. Objeto: Aquisição de etiquetas para livros e
periódicos. Modalidade de Licitação: art. 24, II da Lei n.º 8.666/1993. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do
empenho: R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00311.

BRUNA SILVA BRASIL
Assistente da Seção de Compras e Licitação

EXTRATO DE NOTA EMPENHO

(SIASGnet - 09/10/2019) 70002-00001-2019NE000037

Nota de empenho: 2019NE000910, emitida em 03/10/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA. Objeto: Aquisição de etiquetas para livros
e periódicos. Modalidade de Licitação: art. 24, II da Lei n.º 8.666/1993. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do
empenho: R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00311.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo SEI nº 0004980-22.2019.6.02.8000. O Desembargador PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, homologou, em 07/10/2019, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 52/2019, cujo objeto é o Registro de Preços de material
de consumo - expediente, adjudicando o seu objeto às empresas: a) HIPERPAPELARIA
LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME, CNPJ Nº 20.811.098/0001-74, vencedora do item 1,
totalizando o valor de R$180,00; item 2, totalizando o valor de R$180,00; item 3,
totalizando o valor de R$180,00; item 4, totalizando o valor de R$1.117,00; item 5,
totalizando o valor de R$320,00; item 6, totalizando o valor de R$320,00; item 7,
totalizando o valor de R$500,00 e do item 8, totalizando o valor de R$47,50; b) ATIVA
COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFO LTDA, CNPJ Nº
31.557.186/0001-08, vencedora do item 9, totalizando o valor de R$861,50, convocando as
empresas para a devida assinatura da Ata de Registro de Preços, com arrimo no art. 4º,
XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

EXTRATO DE RESCISÃO
ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato nº 034/2016, celebrado entre o Tribunal Regional
Federal da 2ª Região e empresa Claro S. A. OBJETO: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviço em Serviço Móvel Pessoal - SMP, pós-pago, com serviço de
dados e chamadas locais, VC1, ilimitadas, a custo zero para os equipamentos integrantes
do grupo empresarial (mesmo CNPJ); e serviço de longa distância nacional (VC2 e VC3), a
fim de atender às necessidades deste E. Tribunal, conforme constante no Processo
Administrativo nº TRF2-EOF-2016/00033. DA RESCISÃO: Fica rescindindo antecipadamente
o Contrato nº 034/2016, a partir de 05/10/2019, inclusive, em observância ao item 8.4 da
Cláusula Oitava do ajuste, diante das informações que instruem os autos. DATA E
ASSINATURA: Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2.019 - Maria Lúcia |Pedroso de Lima
Raposo - Diretora Geral.

Maceió-AL, 9 de outubro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 45/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

Processo nº TRF2-EOF-2019/00157. Objeto: Aquisição de pastas convenção em couro
sintético, preto, personalizadas. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão
em epígrafe à empresa IZ COMÉRCIO DE BRINDES EIRELI.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 5/2019, de execução indireta de prestação de
serviços de engenharia. PARTES: União, através do TRE-AP e a Empresa E. S. NUNES
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (NEW CENTER). Objeto: Alteração das Cláusulas Segunda e
Décima Primeira do instrumento principal, para fins de acréscimo de R$ 126.195,56 (cento
e vinte e seis mil e cento e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), de
decréscimo de R$ 1.644,14 (mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e quatorze
centavos), bem como de prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 45
(quarenta e cinco) dias. O valor total do contrato passa a ser de R$ 743.098,64 (setecentos
e quarenta e três mil e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos). DATA DE
ASSINATURA: 09/10/2019. Signatários: Des. Rommel Araújo de Oliveira, representante do
TRE/AP, e Elias da Silva Nunes, representante da contratada.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro
(SIDEC - 09/10/2019)
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 54/2019
Processo nº TRF2-EOF-2019/0183. Objeto: Aquisiçção de 10 (dez) aparelhos de ar
condicionado de 12.000 BTUs/h; 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado de 30.000
BTUs/h e 16 (dezesseis) bebedouros de coluna, através do Sistema de Registro de Preços.
O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe da seguinte
maneira: a) Item 2 à empresa J. C. M. NITERÓI REFRIGERAÇÃO LTDA.; b) Item 1 à empresa
LUÍS GABRIEL RIGO ISPER EIRELI; c) Item 3 à empresa GRAMPAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS EIRELI.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019 - UASG 70003
Nº Processo: 7716. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material
de consumo (DIVERSOS) - Material de Copa e Cozinha, Material de Limpeza e Produtos de
Higienização, Material de Expediente e Material para Manutenção de Bens Imóveis e
Instalações, de acordo com as condições, especificações e quantidades constantes do
Termo de Referência n. 023/2019-SEALM/TRE-AM.. Total de Itens Licitados: 26. Edital:
10/10/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Avenida Andre Araujo N. 200, Aleixo Manaus/AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-00043-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 10/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 23/10/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro
(SIDEC - 09/10/2019)

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ROBERTO LOPES GALIZA
Pregoeiro
(SIASGnet - 09/10/2019) 70003-00001-2019NE000118

EXTRATO DE CONTRATO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

CONTRATO nº 33/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: SOMPO SEGUROS
S.A. OBJETO: seguro anual para os imóveis (prédios sede e anexo), bem como para os
móveis e utensílios alocados nos mesmos. ORIGEM: PE 41/2019. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT107760, ND - 3390.39 e 2019NE500801, datada de 27/09/2019. PREÇO TOTAL: R$
18.900,00. VIGÊNCIA: 07/10/2019 a 07/10/2020. PA: 0004793-25.2019. ASSINATURA:
Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em 03.10.2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 048/2019, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa LEITE & LIMA LTDA. OBJETO: Serviços de limpeza e desinfecção de
reservatórios de água. VALOR TOTAL : R$ 12.530,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e
Pregão 32/2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.78; Ação
02.122.0570.20GP.0029. PAD: 2426/2018. VIGÊNCIA: 24 meses, a partir da assinatura.
ASSINATURA: 09/10/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e o Sr.
Natanael Leite Lima, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº 37/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: ZOOM TECNOLOGIA
LTDA. OBJETO: Fornecimento de 20 computadores servidores Tipo 1, incluindo serviços de
garantia por um período de 60 meses. ORIGEM: Ata de Registro de Preços n.º 37/2019,
Pregão Eletrônico n.º 38/2019. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 117764, NDs - 3390.40 e 4490.52
e 2019NE550702 e 703, datadas de 04/10/2019. PREÇO TOTAL: R$ 961.590,00. VIGÊNCIA:
08/10/2019 a 08/10/2024. PA: 0008381-40.2019. ASSINATURA: Gaspar Paines Filho, Diretor
Geral, em 08.10.2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 111/2018, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa QUEIROZ PIMENTEL SERVIÇOS LTDA-ME. OBJETO:

EXTRATO DE CONVÊNIO

Alteração qualitativa, quantitativa e prorrogação de prazos de execução. FUNDAMENTO

CONVÊNIO nº 42/2019. CONVENENTES: TRF da 4ª Região e Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos. OBJETO: Integração entre os sistemas tecnológicos das partes.
BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 05/09/2020. P.A.
0003464-09.2018. ASSINATURA: Gaspar Paines Filho, Diretor Geral, em 05/09/2019.

LEGAL: art. 65, inciso I, "a" e "b" §1º, da Lei n.º 8.666/93. PAD: 13.931/2019.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019101000150

ASSINATURA: 08/10/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e a
Srª. Rafaela Fernandes Weyll Pimentel, pela Contratada.

150

Publicação no DOU, da Homologação do Pregão 52/2019 (0607070)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 13-B/2019

Processo nº 0004980-22.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 52/2019

Aos 22 dias do mês de outubro de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Vice – Presidente no Exercício
da Presidência, Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ATIVA
COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFO LTDA, CNPJ Nº
31.557.186/0001-08, sediada na Rua Otaviano Pessoa, 93, Sala 14, Casa Caiada, Olinda-PE,
CEP:
53130-340,
tel.
(081)3011-3599
e
(081)99424-9928,
e-mail:
adm@ativainformatica.net.br, representada por Paulo Siqueira Júnior, portador da Carteira
de Identidade nº 7.752.560 SDS/PE, inscrito no CPF sob o nº 072.674.994-06, para eventual
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I
e I-A do Pregão Eletrônico nº 52/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 52/2019:
LOTE

3

ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

9

Mouse óptico sistema plug § play, croll
roller,
compatível
com windows 98/
ME/2000/XP/Vista/
Windows 7/8/10, Interface USB, tamanho 24 x 34 x 28
mm

Valianty

Unidade

50

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

17,23

861,50

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 15.13 do edital do PE nº 52/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos
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2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir 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 material 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) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela
CONTRATADA;
b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas no
fornecimento dos materiais objeto do contrato, fixando prazo para sua correção;
c) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA contende todo o material
recebido e discriminado;
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, depois de constatado
o cumprimento efetivo das obrigações assumidas.

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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 13-B/2019
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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 sujeitar-se 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 de material 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) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com as
disposições do Edital do PE nº 52/2019 e anexo(s) respectivo(s);
b) Entregar os materiais de acordo com o disposto na Seção 2 do Edital do PE nº
52/2019;
c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 dias corridos;
d) Acondicionar os materiais/produtos constantes do Anexo I-A do Edital do PE nº
52/2019, em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de
fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da
empresa fornecedora;
e) Fornecer os produtos em embalagens que contenham todas as informações
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por
órgãos oficiais competentes;
f) Fornecer os produtos em embalagens que estejam impressas, conforme o caso, as
seguintes informações:
f.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;
f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
f.3) registro no Ministério da Saúde;
f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
g) Fornecer os produtos em embalagens que estejam de acordo com a legislação
vigente;
h)
Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail) para
o
recebimento
de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os
expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
i) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 13-B/2019
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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;
k) 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;
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
m)
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 PAGAMENTO.
6.1.
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, 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.
6.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
6.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
6.6.
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.
6.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644
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7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, no horário das 08 às 18
horas de segunda a quinta, e entre 7h30 e 13h30 horas às sextas–feiras, na Seção de
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino
Marcelo (antiga via expressa), nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL. A entrega deverá ser
agendada, através do telefone (82) 3328-1947.
7.2.

O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.

7.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento provisório, é de 05
(cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando os materiais objeto
do fornecimento.
7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
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.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item 20.4, alínea
“b” do referido edital.
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
8.2.
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.
8.3.
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.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 13-B/2019
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8.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso.
Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por
período superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
8.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez
por cento) do valor total da contratação.
8.4.2.
As
sanções
previstas
cumulativamente com as demais.

neste

Edital

poderão

ser

impostas

8.4.3.
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.
8.4.4.
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.
8.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
8.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
8.6.

Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
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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.
8.7.
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.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
8.9.
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.
8.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

8.12.
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.
8.12.1. 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.
8.13.
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.
8.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
9 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.
9.1.
É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da ata não
tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes.
10 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.
10.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 13-B/2019

Ata de Registro de Preços n° 13-B/2019 (0619953)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
9.488/2018.
11 - DA PUBLICAÇÃO.
11.1.

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

12 – DO FORO.
12.1.
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 02 (duas) vias
de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, 22 de outubro de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Otávio Leão Praxedes
Vice-Presidente do TRE/AL, no Exercício da Presidência
Pela Empresa:

ATIVA COMERCIO
VAREJISTA E SERVICOS DE
EQUIPAMENT:3155718600
0108

Assinado de forma digital por
ATIVA COMERCIO VAREJISTA E
SERVICOS DE
EQUIPAMENT:31557186000108
Dados: 2019.10.23 10:25:08 -03'00'

Paulo Siqueira Júnior
Representante

PEDRO AUGUSTO
MENDONCA DE
ARAUJO:3092M105

Assinado de forma digital por
PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE
ARAUJO:3092M105
Dados: 2019.11.04 18:32:57 -03'00'

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 13-B/2019
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EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Nota de empenho: 2019NE000996, emitida em 29/10/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: Infracorp Comércio e Serviço EIRELI. Objeto: Aquisição de ar condicionados
portáteis. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 449052.
Valor total do empenho: R$ 21.397,40 (vinte e um mil, trezentos e noventa e sete reais e
quarenta centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00281.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2019 - UASG 90030
Nº Processo: 0007818-46.2019. Objeto: Serviços de jardinagem. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 08/11/2019 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha,
300,
Praia
de
Belas
Porto
Alegre/RS
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00051-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 08/11/2019 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
25/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Nota de empenho: 2019NE000846, emitida em 16/09/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: NABRAM COMÉRCIO LTDA. - ME. Objeto: Fornecimento e instalação de tampos
de vidro incolor para mesas, prateleiras em vidro, espelhos e vidros para divisórias e
paredes (Ata n.º 066/2018). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos
5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013.
Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 8.040,49 (oito mil e quarenta
reais e quarenta e nove centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00194.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral
(SIASGnet - 07/11/2019) 90030-00001-2019NE500106

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática
S.A.; Objeto do 4 º Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por
12 (doze) meses; Fundamento Legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Elemento de Despesa:
3.3.90.39.97; Data da assinatura: 30/10/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-2015/00113; Contrato n.º
062/2015.

EXTRATO DE CONTRATO
ESPÉCIE: CONTRATO nº 43/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: LTA-RH
INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. OBJETO: Fornecimento de 03
computadores servidores Tipo 3, incluindo serviços de garantia. ORIGEM: Pregão Eletrônico
38/19. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 085373, ND - 3390.40 e 2019NE500827 e 828, datada de
05/11/2019. PREÇO TOTAL: R$ 200.100,00. VIGÊNCIA: 06/11/2019 a 06/11/2024. PA:
0009389-52.2019. ASSINATURA: Gaspar Paines Filho, Diretor Geral, em 06.11.2019.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, com base no art. 61, § único, da Lei
n.º 8.666/93, torna público o Registro de Preços para aquisição de material de consumo de
expediente, correspondente ao Pregão n.º 055/2019, assinado em 31/10/2019, com
vigência de 31/10/2019 a 30/10/2020, conforme subprocessos do P. A. n.º TRF2-EOF2019/00184.
Foram celebradas as atas 107 a 109/2019, no valor global de R$ 1.931,00 cujas
íntegras
podem
ser
consultadas
por
meio
do
link:http://www10.trf2.jus.br/ai/transparencia-publica/compras-contratos-atas-rp/ - ano
2019/ mês outubro.
PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DE CONTRATO
ESPÉCIE: CONTRATO nº 41/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: ZOOM
TECNOLOGIA LTDA. OBJETO: Fornecimento de 70 unidades do Switch de Acesso POE+SFP e
disponibilização de 05 bancos de horas de serviço técnico especializado. ORIGEM: Pregão
Eletrônico 055/19 e Ata de Registro de Preços n.º 057/19. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT107764; NDs 4490.52 e 3390.40 e 2019NE550706 e 707, datadas de 30/10/2019. PREÇO
TOTAL: R$ 647.500,00. VIGÊNCIA: 06/11/2019 a 06/11/2024. PA: 0009291-67.2019.
ASSINATURA: Gaspar Paines Filho, Diretor Geral, em 06.11.2019.

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

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretora da Secretaria Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo n.º 0004966-76.2019.4.03.8000 Espécie: Acordo de Cooperação Científica e
Acadêmica n.º 01.007.10.2019. Partícipes: Tribunal Regional Federal da 3.ª Região - TRF3,
CNPJ n.° 59.949.362/0001-76, Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3.ª Região, a
Fundação Getulio Vargas, CNPJ n.º 33.641.663/0001-44, por meio de sua Escola de Direito
do Rio de Janeiro. Objeto: Estabelecer parcerias de cunho científico e acadêmico entre as
partes signatárias, com o objetivo de intercambiar conhecimentos e práticas que possam
contribuir para o aprimoramento das instituições, por meio da promoção de atividades de
ensino e pesquisa. Fundamento Legal: Lei n.° 13.019/2014 e Decreto n.º 8.726/2016. Data
da Assinatura: 29/10/2019. Vigência:24 meses a contar da data da publicação, podendo ser
prorrogado por prazo não superior a 60 meses. Valor: Não haverá transferência de
recursos financeiros entre os partícipes. Signatários: pelo TRF3: Therezinha Astolphi Cazerta
(Desembargadora Federal Presidente), pela EMAG: José Marcos Lunardelli (Desembargador
Federal Diretor), pela FGV: Sergio F. Quintella (Vice-Presidente), pela FGV Direito Rio: Sergio
Guerra (Professor Pós-Doutor Diretor).

Espécie: Contrato n°46/2019. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: DELL COMPUTADORES
DO BRASIL LTDA. CNPJ n°72.381.189/0010-01. Fundamento Legal: PAV n°001190171.2019.4.05. 7000 decorrente da Co-participação do TRF5ªR no Registro de Preços-Pregão
n°29/2019-JFPE-PAV
n°01146-40.2019.4.05.7500-JFPE;
ARP
n°34/2019-JFPE;
Lei
n°8.666/1993; Lei n°10.520/2002 e Lei n°8.078/1990. Objeto: Aquisição de computadores,
tipo desktop. Vigência tem início na data de sua assinatura até 90(noventa)dias após o
recebimento definitivo dos objetos. Valor: R$ 1.697.717,00 (um milhão, seiscentos e
noventa e sete mil, setecentos e dezessete reais). Recursos Orçamentários: PT-085339; ED449052; NE-997/2019, datada de 25/ 10/2019, na modalidade ordinário, no valor de R$
1.697.717,00. Assinatura:04/11/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor GeralTRF5ªR e Mauricio Luis Cassalta de Paula, representante da Contratada.
Espécie: Contrato n°47/2019. Contratante: TRF5ªR. Contratada: CENTRO VERDE COMERCIAL
AGRÍCOLA EIRELI. CNPJ n°02.452.559/0001-88. Fundamento Legal: Pregão n°44/2019; PAV
n°00 11010-84.2018.4.05.7000-TRF5ªR; Lei n°10.520/ 2002; Dec. n°3.555/2000; Dec.
n°5.450/2005; L.C. n°123/2006; Dec. n°8.538/2015; Res. n°114/2010; IN.n°01/2010SLTI/MPOG e Lei n°8.666/1993. Objeto: Fornecimento, sob demanda, de materiais, insumos
e plantas para manutenção dos jardins, áreas verdes e solos naturais do TRF5ªR. Valor
global:R$ 42.624,94(quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e
quatro centavos). Recursos Orçamentários: PT-107775; ED-339030; NE-981/2019, datada
de 24/10/2019, na modalidade global, no valor de R$ 42.624,94. Vigência: 03(três)meses,
a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019. Assinatura: 04/11/2019.
Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªR e José Renato Marinho de
Menezes, representante da Contratada.

EXTRATO DE RESCISÃO
Processo nº 0005483-91.2013.4.03.8000; Espécie: Termo de Rescisão nº 03.006.14.2012,
firmado em 6/11/2019, do Contrato nº 03.006.10.2012; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 3ª REGIÃO CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: ALVORADA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 56.690.035/0001-54; Fundamento
Legal: artigo 79, II, Lei nº 8.666/1993; Vigência: rescisão a partir de 11/10/2019;
Signatários: pelo Contratante, Dra. Therezinha Astolphi Cazerta, Desembargadora Federal
Presidente, e pela Contratada, José Roberto Orlando, Sócio.

DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie:2ºTermo Aditivo ao Contrato n°37/2018. Contratante:TRF5ªRegião. Contratada:NEO
Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI-EPP. CNPJ:25.165.749/0001-10.
Fundamento Legal: PAV n°0010243-12.2019.4.05.7000-TRF5ªR. Art.57, inciso II da Lei
n°8.666/1993. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por mais 12(doze) meses.
Vigência: de 22/12/2019 até 21/12/2020. Valor: Valor anual estimado R$ 63.000,00
(sessenta e três mil reais), perfazendo o valor de R$ 57.960,00, com taxa de administração
de
-8,00%.
Recursos
Orçamentários:PT-107775;ED-33903039
/33903919.Assinatura:04/11/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor GeralTRF5ªRegião e Felipe Veronez de Sousa, Representante da Contratada.

Processo nº 0042672-93.2019.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 05.014.10.2019, firmado em
5/11/2019; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º
59.949.362/0001-76; Contratada: LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES
LTDA, CNPJ nº 94.316.916/0003-60; Objeto: aquisição de licenças e subscrições dos
softwares de virtualização VMware vCloud Suite Standard registradas na Ata n°
12.015.10.2019; Vigência: 60 meses e 20 dias, a partir da assinatura; Valor total: R$
691.200,00; Procedimento licitatório: Pregão Eletrônico n° 19/2019; Signatários: pelo
Contratante, Sr. Paulo Roberto Serraglio Júnior, Diretor-Geral, e pela Contratada, Sr.
Alexander Costa Barcelos, Sócio.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0022024-92.2019.4.03.8000; Espécie: Ata de Registro de Preços nº
12.016.10.2019, firmada em 06/11/2019; Orgãos: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/0001-73, JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO, CNPJ Nº 05.445.105/0001-78 e JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO
GROSSO DO SUL, CNPJ nº 05.422.922/0001-00; Fornecedora: TORINO INFORMÁTICA LTDA.,
Filial nº 2 CNPJ nº 03.619.767/0005-15; Objeto: registro de preços para aquisição de
microcomputador de alto desempenho - Workstation, Lotes 1 e 2; Vigência: 12 meses, a
partir da data de sua assinatura; Valor Total: R$ 689.920,00; Procedimento Licitatório:
Pregão Eletrônico nº 022/2019-RP, com fundamento na Lei nº 8.666/93; Signatários: pelos
Contratantes, Sr. Paulo Roberto Serraglio Júnior, Diretor-Geral do TRF 3ª Região, Dra.
Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, Juíza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciária de
São Paulo e Dr. Ricardo Damasceno de Almeida, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção
Judiciária de Mato Grosso do Sul; pela Fornecedora, o Sr. Rodrigo do Amaral Rissio, Sócio
e Procurador.

Processo n.º 0002098-17.2019.6.01.8000. Segundo Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC n.º
22/2017. Contratante: TRE/AC. Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A - CNPJ
02.558.157/0001-62. Objeto: Prorrogar, com fundamento no artigo 57, II, da Lei nº
8.666/93, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 07/11/2019, com término em
06/11/2020, o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Sexta do instrumento original.
Data de assinatura: 06/11/2020. Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho, DiretorGeral do TRE/AC, Carlota Braga de Assis Lima e Wellington Xavier da Costa, representantes
da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA TRE/AL n° 14/2019; Proc. SEI nº 0000953-93.2019.6.02.8000; PE nº 56/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 28/10/19; Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em prestação de serviço de enlace de acesso à internet em banda larga,
para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ,
item, descrição do serviço, unidade, quantidade, valor unitário, valor total,
respectivamente. (consultar no PE nº 56/2019, no site: www.tre-al.jus.br Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); VELOO NET
LTDA, CNPJ Nº 08.059.661/0001-02, Item 1, Serviço de enlaces, Unidade, 47, R$
258,33, R$ 145.698,12; Item 2, Instalação de enlaces, Unidade, 47, R$ 1.965,00, R$
92.355,00; Item 3, Mudança de endereço de enlace, Unidade, 08, R$ 1.965,00, R$
15.720,00;

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo nº 0040141-34.2019.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 07.002.11.2019 ao
Contrato nº 07.002.10.2019; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO,
REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 94.316.916/0003-60; Objeto: dilação de prazo para
entrega do objeto do contrato; Fundamento Legal: art. 57, § 1º, incisos II e V, § 2.°,
da Lei nº 8.666/93; Data de assinatura: 06/11/2019; Procedimento Licitatório: Pregão
Eletrônico nº 19/2019; Signatários: pelo Contratante, Sr. Paulo Roberto Serraglio Júnior,
Diretor-Geral, e pela Contratada, Sr. Alexander Costa Barcelos, Sócio.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110800148

148

Publicação no DOU, do extrato da ARP n° 13-B-2019 (0619960)

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

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

ATA TRE/AL n° 13-B/2019; Proc. SEI nº 0004980-22.2019.6.02.8000; PE nº 52/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 22/10/19; Objeto: Registro de Preços de material de consumo expediente(Mouse óptico); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, lote, item, marca/modelo,
unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº
52/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); ATIVA COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFO
LTDA, CNPJ Nº 31.557.186/0001-08, lote 3, Item 9, Valianty, Unidade, 50, R$ 17,23, R$
861,50.

Espécie: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 98/2017 celebrado com a empresa
LINEAR COMUNICAÇÃO LTDA - EPP. Objeto: reajustar retroativamente a 6 de setembro de
2019 o valor do contrato no percentual de 2,89%(dois vírgula oitenta e nove por cento),
correspondente ao IPCA acumulado de 12 meses para o mês de setembro, passando os
valores para R$ 3.576,07 (três mil, quinhentos e setenta e seis reais e sete centavos),
mensalmente, perfazendo um valor global anual de R$ 42.912,79 (quarenta e dois mil,
novecentos e doze reais e setenta e nove centavos). Fundamento: na Lei N.º 8.666/93, e
no Processo PAD N.º 18.751/2019. Assina: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral.
Data: 04/11/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE APOSTILAMENTO
Espécie: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 240/2018 celebrado com a empresa
SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 12.125.188/0001-83. Objeto: reajustar
o valor mensal do Contrato no percentual de 2,95% (dois vírgula noventa e cinco por
cento), correspondente à média aritmética simples do INPC (IBGE) e do IGP-DI (FGV) dos
últimos 12 meses, passando o valor mensal do contrato de R$ 9.000,00 (nove mil reais)
para R$ 9.265,50 (nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), a
partir de 26 de setembro de 2019. Fundamento: art. art. 62, § 3º, Inciso I, da Lei N.º
8.666/93, arts. 17 e 18, da Lei n.º 8.245/91, c/c itens 6.1 e 6.2 do Contrato, bem como na
autorização do Diretor-Geral, contida no PAD n.º 18.839/2019. Assina: pelo TRE/CE, Hugo
Pereira Filho, Diretor-Geral. Data: 04/11/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: (PAD) 4486/2016 TRE-AM Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n. 03/2016,
serviços especializados e continuados de apoio administrativo, copeiragem e manutenção
de bens imóveis. CONTRATADA: PROJEBEL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA. CONTRATANTE:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93,
em especial o seu Art. 57, II. Do Objeto: alterar a redação do caput da CLÁUSULA QUARTA
(Da Vigência). Vigência: 12 (doze) meses, ou seja, de 26/02/2020 a 25/02/2021. Data da
Assinatura: 04/11/2019. Assinam: Desdor. Presidente em exercício, ARISTÓTELES LIMA
THURY, pelo Contratante, o Sr. ANDRÉ RICARDO BATISTA NUNES, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Ata de Registro de Preços nº 05/2019. Contratada: POSITIVO TECNOLOGIA S/A. CNPJ/MF nº
81.243.735/0019-77. Objeto: Microcomputadores, marca Positivo, modelo Máster D6200.
Valor unitário: R$ 3.489,00. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico. Valor total
estimado da Ata: R$ 893.184,00. Prazo de Vigência: 12 meses a partir da data da
assinatura. Data da Assinatura: 07/11/2019. Processo: 2.789/2019.

Processo: (PAD) 13759/2019 TRE-AM. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de
Cooperação Técnica n. 02/2018, suporte à coleta de dados biométricos do eleitorado de
Envira/AM. Primeiro Participe: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. Segundo
Partícipe: CÂMARA MUNICIPAL DE ENVIRA/AM. Fundamentação Legal: art. 7º, parágrafo
único e art. 9º, inciso III da Lei n. 7.444/1985 e no art. 12 da Resolução TSE n.
23.440/2015. Do Objeto: alteração do caput da Cláusula Sétima (Do Prazo Vigência).
Vigência: 06/11/2019 a 31/05/2020. Data da Assinatura: 04/11/2019. Assinam:
Desembargador ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo Primeiro Participe, e o Exmo. Presidente
RAIMUNDO LIRA DE CASTRO, pelo Segundo Partícipe.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 04/2019. Contratada: KL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI. CNPJ/MF nº 32.159.298/0001-73. Objeto:
Microcomputadores, marca Daten, modelo DC2A-S. Valor unitário: R$ 3.341,00.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico. Valor total estimado da Ata: R$ 60.138,00.
Prazo de Vigência: 12 meses a partir da data da assinatura. Data da Assinatura:
05/11/2019. Processo: 2.789/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 79/2019, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa APH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
INFORMÁTICA EIRELI para eventual aquisição de estabilizadores, nobreaks e baterias.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13 e
5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: 11.138/2018.
VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA:
07/11/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Alexandre
Soares da Silva, pelo Fornecedor.
.

.

Item

Especificação

1.

ESTABILIZADOR

Qtd. Total Estimada
DE

TENSÃO 100

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art. 21,
inciso XII, do Decreto n.º 3.555/2000, no art. 30, inciso XII, alínea b, do Decreto n
5.450/2005, e no item 19.4 do Edital deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação
e homologação deste certame. O pregoeiro, em 14/10/2019, adjudicou o item 01 à
empresa Lema Comércio e Serviços Eireli; os itens 02, 03 e 24 à empresa DT Material de
Construção Eireli; os itens 04, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 15, 17 e 21 à empresa Santa Paula
Material de Construção e Serviços Ltda; os itens 06, 14 e 18 à empresa Eletro Life
Comercial Ltda; os itens 10, 11, 19, 20, 22 e 25 à empresa Jardel J Vieira Eireli e os itens
16 e 23 à empresa Minas Ecomm Eireli. Este procedimento licitatório foi homologado
(sistema Comprasnet) pela Ilmo. Sr. Alvimar Dias Nascimento, Diretor-Geral do TRE/ES, em
05/11/2019. Processo: 14.658/2019.

Preço Unitário
R$ 175,09

MICROPROCESSADO:

Marca / Modelo: Ragtech /
Side Laser SDL 1000vn TI
BL
.

.

2.

5.

NOBREAK:

115

R$ 514,81

NOBREAK:

585

R$ 514,81

Marca / Modelo: Ragtech /
New Easy Way New 1500
CBU TI BL
Marca / Modelo: Ragtech /
New Easy Way New 1500
CBU TI BL

Vitória, 7 de novembro de 2019.
FABIO SEGOVIA SILVA
Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 80/2019, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa BRASUMIX EIRLI para eventual aquisição
de estabilizadores, nobreaks e baterias. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º
10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13 e 5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº
10/2007, PROCESSO: 11.138/2018. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua
publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 07/11/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Bruno Quirino Lima, pelo Fornecedor.
.

.

Item

Especificação

3.

BATERIAS

Qtd. Total Estimada

ESTACIONÁRIAS

SELADAS 240

EXTRATO DE CONTRATO
Processo: 7302/2019. Contrato TRE/GO nº 62/2019. Objeto: execução de obra de
reabilitação (recuperação e reforço) estrutural do Edifício anexo I do TRE-GO. Contratada:
HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA. CNPJ: 17.278.082/0001-33. Valor global: R$
152.555,18. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 06/11/2019 até 31/05/2020. PT:
02.122.0570.20GP.0052. ND: 339039. Empenho: 2019NE000913, emitido em 23/10/2019.
Signatários: Wilson Gamboge Júnior, Diretor-Geral do TRE/GO pelo Contratante. Haryson
Otacy Brito Rombaldi, pela Contratada.

Preço Unitário

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E ORÇAMENTO

R$ 55,96

PARA NOBREAK:

Marca / Modelo: Barasch /
Barasch 7AH
.

4.

ESTABILIZADOR
DE
MICROPROCESSADO:

TENSÃO 300

EDITAL DE ALIENAÇÃO/DOAÇÃO DE BENS Nº 2/2019

R$ 180,93

Marca / Modelo: Ragtech /
Ragtech 1000VA

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, CNPJ 05.901.308/0001-21,
situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4.750, CPA-Setor "E" - CEP 78049-941,
Cuiabá-MT, Telefone/Fax: (65) 3362-8000, torna PÚBLICO, por meio do Edital de
Alienação/Doação de Bens nº 02/2019, às Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP) e às Associações e Cooperativas dos Catadores de Materiais Recicláveis
que procederá ao desfazimento de bens classificados inservíveis classificados como
irrecuperáveis, para doação sem ônus, em atendimento às determinações contidas na
Lei nº 8.666/1993 e no Dec. nº 9.373/2018, e ainda no PAE nº 1387/2019. A relação
dos bens, documentos para habilitação e demais informações estão disponíveis no
endereço
da
internet:
http://www.tre-mt.jus.br/transparencia/gestaopatrimonial/desfazimento-de-bens/tre-mt-desfazimento-de-bens-n-02-2019/tre-mtdesfazimento-de-bens-n-02-2019. Os interessados deverão protocolizar ofício na Seção
de Comunicação Administrativa/Setor de Protocolo/TRE/MT, no endereço acima,
juntamente com os demais documentos, dirigidos à Comissão de Alienação e
Desfazimento de Bens - Ordem de Serviço nº 40/2019, até 10 (dez) dias úteis após a
data de publicação deste Aviso. As despesas com o transporte dos materiais doados
deverão correr por conta do donatário.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 103/2018, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa GIAS EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Alteração Quantitativa. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, "b" e §1º da Lei n.º
8.666/93. PAD: 9691/2018. ASSINATURA: 06/11/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Alex Sandro Batista Borges, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
Espécie: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA.
Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ - TRE/CE E TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE GOIÁS. Objeto: O presente Instrumento tem como objeto promover
ações conjuntas, similares e recíprocas, visando o Fortalecimento do Sistema de Gestão
da Qualidade, ora implementado e mantido pelos partícipes, por meio da realização de
Auditorias Internas conforme estabelecido na norma NBR ISO 9001:2015. Fundamento:
Lei n.º 8.666/93, com suas alterações e no Processo PAD n.º 19.433/2019. Assinam:
pelo TRE/CE, Desembargador Haroldo Correira de Oliveira Máximo, Presidente, e pelo
TRE-GO, Desembargador Carlos Escher, Presidente. Data: 28/10/2019.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110800149

Nº 217, sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Cuiabá-MT, 7 de novembro de 2019.
RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO
Presidente da Comissão de Alienação
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Nº 219, terça-feira, 12 de novembro de 2019

SECRETARIA

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Processo TST nº 504.410/2019-2. Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações
Ltda. CNPJ 58.619.404/0008-14. Fornecimento e instalação de solução de sistema de
videoconferência. Pregão Eletrônico. Contrato PE-059/2019-B. Lei nº 10.520/2002 e
Decreto nº 5.450/2005. Valor total: R$ 70.000,00. Programa de trabalho
02.122.0571.4256.0001, elemento de despesa 4.4.90.52, nota de empenho 2019NE001700.
Vigência: da data da sua assinatura até 90 dias após o recebimento definitivo. Assinatura:
8/11/2019. Pelo Contratante: Dirley Sérgio de Melo, Secretário de Administração. Pela
Contratada: Sueli Cristina Letizio, Procuradora.

Partícipes: Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Escola de Magistratura Regional Federal
da 2ª Região e Grupos de Debates Tributários do Rio de Janeiro - DGT - RIO. Objeto:
Estabelecer parcerias de cunho científico e acadêmico entre as Partes, com o objetivo de
intercambiar conhecimentos e práticas que possam contribuir para o aprimoramento das
instituições por meio da promoção de atividades de ensino, pesquisa e palestras, em
conformidade com a legislação vigente. Data da assinatura: 30/10/2019. Prazo de vigência:
24 meses.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nota de empenho: 2019NE000992, emitida em 25/10/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: M.F. INDÚSTRIA PAULISTA DE CAFÉ LTDA. - EPP. Objeto: Aquisição de material
de consumo - café torrado e moído (Ata n.º 07/2019). Modalidade de Licitação: Lei nº
10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 17.460,00
(dezessete mil, quatrocentos e sessenta reais). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00459.03.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo TST n° 503.750/2019. Modalidade: inexigibilidade de licitação. Objeto:
contratação da empresa 4IDEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ
21.425.192/0001-58, com vistas à participação de até 10 servidores no evento "IVANTI
ENDPOINT MANAGER - LANDESK", no mês de novembro de 2019, com carga de 40h/aula,
ao custo total de R$ 18.500,00. Fundamento Legal: art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso VI,
da Lei nº 8.666/93. Ratificada pelo Senhor Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da
Secretaria, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
EDITAL Nº 8, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2019 - UASG 90027

O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, no
exercício da Presidência, tendo em vista o Edital de Concurso Público nº 01/2019 para
provimento de cargos vagos do Quadro Permanente de Pessoal deste Tribunal e do Quadro
Permanente de Pessoal das Secretarias da Justiça Federal de Primeiro Grau das Seções
Judiciárias dos Estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, publicado no
Diário da União, na edição de 31 de maio de 2019, resolve:
1. INFORMAR que, a partir da data de publicação deste Edital, o resultado da
Prova Prática de Capacidade Física para o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa
- Especialidade Segurança e Transporte - e o resultado, para os demais cargos, da Comissão
de Verificação da Veracidade dos candidatos autodeclarados negros que concorrem às
vagas reservadas poderão ser consultados no site da Fundação Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br).
2. ESTABELECER que os recursos referente ao resultado da Prova Prática de
Capacidade Física e do resultado da Comissão de Verificação da Veracidade dos candidatos
autodeclarados negros que concorrem às vagas reservadas deverão ser interpostos no
prazo de 2 (dois) dias úteis subsequentes à publicação deste Edital, exclusivamente por
meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as
instruções constantes na página do Concurso Público no referido site.

Nº Processo: 0014890-68.2019. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de
equipamentos de Notebooks/Ultrabooks incluindo assistência técnica da garantia "on site"
pelo período de 48 meses para atender a demanda do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região - TRF1, de acordo com quantidades e exigências constantes dos Anexos do
Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/11/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço:
Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00063-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 12/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
25/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.
ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira
(SIASGnet - 08/11/2019) 90027-00001-2019NE800008
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2019 - UASG 90027

LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Nº Processo: 0011986-80.2016. Objeto: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de equipamentos de fitotecas, com assistência técnica pelo período de 60
(sessenta) meses e serviço de instalação e treinamento, bem como, fitas de backup e racks,
para atender às necessidades da Justiça Federal da 1ª Região - TRF1, de acordo com
quantidades e exigências constantes dos Anexos do Edital.. Total de Itens Licitados: 11.
Edital: 12/11/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos
Tribunais
Superiores,
Asa
Sul
BRASÍLIA/DF
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00062-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 12/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
25/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2019
O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº
53/2019- contratação de empresa para aquisição de 25 rádios comunicadores portateis, foi
adjudicado e homologado à empresa ISABELA COSTA DAINESI (cnpj: 30.733.876/0001-08),
com o preço total de R$ 58.974,00 (cinquenta e oito mil e novecentos e setenta e quatro
reais).
PAULO ROBERTO GALVÃO DE ARAUJO
Pregoeiro

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIDEC - 11/11/2019) 090031-00001-2019NE000089
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019 - UASG 90031

(SIASGnet - 08/11/2019) 90027-00001-2019NE800008
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2019 - UASG 90027

Nº Processo: 0009595-32.2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para a
aquisição de equipamentos odontológicos para uso nos consultórios odontológicos do
Núcleo de Assistência à Saúde do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens
Licitados: 13. Edital: 12/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h30. Endereço: Av.
Martin Luther King, Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife, - Recife/PE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90031-5-00043-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 12/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
25/11/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

Nº Processo: 0007892-84.2019. Objeto: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de solução de Gerenciamento de Videoconferências Appliance, com
assistência técnica pelo período de 60 (sessenta) meses, bem como, serviço de instalação,
treinamento e operação assistida, para atender às necessidades do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, de acordo com quantidades e exigências constantes dos Anexos do
Edital.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 12/11/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço:
Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00061-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 12/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
25/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCELO NOBRE TAVARES
Diretor do Núcleo de Licitações
(SIASGnet - 11/11/2019) 90031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

(SIASGnet - 08/11/2019) 90027-00001-2019NE800008

ATA TRE/AL n° 12-B/2019; Proc. SEI nº 0004364-47.2019.6.02.8000; PE nº 48/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 14/10/19; Objeto: Registro de Preços de material de expediente(Pasta A-Z e
Arquivo Morto); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca/modelo, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº 48/2019, no
site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de
Preços); HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI, CNPJ Nº 20.811.098/0001-74, Item
2, Frama, Unidade, 300, R$ 6,94, R$ 2.082,00; item 3, Alaplast, Unidade, 500, R$ 2,70, R$
1.350,00.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 82/2019
Processo nº TRF2-EOF-2019/00252. Objeto: Aquisição de materiais de consumo elétrico
(baterias e pilhas), através do Sistema de Registro de Preços. O Senhor Pregoeiro decidiu
ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe da seguinte maneira: a) Item 1 à empresa
COURAÇO COMERCIAL LTDA.; b) Item 2 à empresa S.A. DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO; c) Item 3 à empresa PRISMA PAPELARIA EIRELI. OBS.: Os itens 4 e 5
foram cancelados.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA TRE/AL n° 15-A/2019; Proc. SEI nº 0003031-60.2019.6.02.8000; PE nº 47/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013,
alterado pelo Decreto nº 9.488/2018; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses,
contados da publicação do extrato. Assinatura: 30/10/19; Objeto: Registro de Preços de
material permanente - mobiliário(ESTAÇÕES DE TRABALHO); Relação contendo: fornecedor,
CNPJ, item, marca/modelo, unidade, quantidade, valor unitário, valor total,
respectivamente (Consultar no PE nº 47/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); AVANTTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
LTDA., CNPJ Nº 13.653.008/0001-07, ITEM 1, AVANTTI /CERTIFICADA, UNIDADE, 45, R$
880,00, R$ 39.600,00.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Substituto
(SIDEC - 11/11/2019)
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 109/2019
Processo nº TRF2-EOF-2019/00299. Objeto: Contratação de empresa
especializada para cobertura de seguro de acidentes pessoais para 745 (setecentos e
quarenta e cinco) estagiários, com idade entre 16 e 55 anos. O Senhor Pregoeiro decidiu
ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa BERKLEY INTERNATIONAL DO
BRASIL SEGUROS S.A.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA TRE/AL n° 15-B/2019; Proc. SEI nº 0003031-60.2019.6.02.8000; PE nº 47/2019; Fund. Legal: Leis
nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº
9.488/2018; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 30/10/19; Objeto: Registro de Preços de material permanente - mobiliário(ESTAÇÕES
DE TRABALHO); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca/modelo, unidade, quantidade,
valor unitário, valor total, respectivamente (Consultar no PE nº 47/2019, no site: www.tre-al.jus.br
- Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); GALFLEX SOLUÇÕES EIRELI,
CNPJ Nº 00.631.479/0001-64, ITEM 2, AVANTTI, UNIDADE, 15, R$ 840,00, R$ 12.600,00.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro
(SIDEC - 11/11/2019)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019111200142
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EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ATA TRE/AL n° 13-A/2019; Proc. SEI nº 0004980-22.2019.6.02.8000; PE nº 52/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 07/11/19; Objeto: Registro de Preços de material de consumo - expediente(lote
1: Etiquetas e lote 2: pilhas); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, lote, item,
marca/modelo, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar
no PE nº 52/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações Atas de Registro de Preços); HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME, CNPJ Nº
20.811.098/0001-74, lote 1, Item 1, Link, Pacote, 10, R$ 18,00, R$ 180,00; lote 1, Item 2,
Link, Pacote, 10, R$ 18,00, R$ 180,00; lote 1, Item 3, Link, Pacote, 10, R$ 18,00, R$ 180,00;
lote 2, Item 4, Elgin, Unidade, 100, R$ 11,17, R$ 1117,00; lote 2, Item 5, Elgin, Unidade, 80,
R$ 4,00, R$ 320,00; lote 2, Item 6, Elgin, Unidade, 80, R$ 4,00, R$ 320,00; lote 2, Item 7,
Elgin, Unidade, 100, R$ 5,00, R$ 500,00; lote 2, Item 8, Elgin, Unidade, 05, R$ 9,50, R$
47,50.

PAD n.º 14.522/2016. OBJETO: Locação de imóvel em Condeúba/BA. FAVORECIDO: Ana
Lúcia Braz Terêncio. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.36.15; Ação 02.122.0570.20GP.0029. VALOR MENSAL:
R$ 450,00. RATIFICAÇÃO: Victor Araújo Mesquita Xavier, em 6/11/2019.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PAD n.º 16.177/2019. OBJETO: Curso in company "Excelência no Atendimento com Ênfase
em Públicos Diferenciados". FAVORECIDO: ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO
EMPRESARIAL LTDA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II, c/c, art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.48. Ação 02.122.0570.20GP.0029. VALOR:
R$ 23.800,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 11/11/2019.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2019 - UASG 70013

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nº Processo: 14998/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços terceirizados, com cessão de mão de obra residente, de apoio administrativo e
operacional, compreendendo as atividades de telefonista, auxiliar de informática, auxiliar
de arquivo, auxiliar de rotinas administrativas, supervisor e auxiliar de supervisão, para
atuação nos serviços de protocolo e expedição, arquivo, ouvidoria e atendimento aos
clientes internos e externos do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 12/11/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Centro
Administrativo da Bahia, N.º 150 - Salvador-ba, Paralela - Salvador/BA ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00050-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 12/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
26/11/2019 às 15h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital está
disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br.
Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (71) 3373-7110. .

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017; Processo SEI nº 000926206.2019.6.02.8000; Fund. Legal: art. 65, I, "b" e § 1º da Lei nº 8.666/1993 e alterações
posteriores, combinado com a Cláusula Quatorze e alínea "g" do caput da Cláusula Oitava
do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL e a empresa Gibbor Publicidade e
Publicações de Editais EPP , CNPJ nº 18.876.112/0001-76; Objeto: alteração quantitativa
dos serviços contratados, a fim de acrescer seis publicações. Valor total do aditivo: R$
814,68. Novo valor do contrato: R$ 4.073,40 Assinatura: 28/10/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
RETIFICAÇÃO
No extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 5/2019, publicado no
D.O.U. nº 197, de 10/10/2019, Seção 3, página 150, ONDE SE LÊ "...""CLÁUSULA SEGUNDA
- DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTE 2.1.3 O valor total deste contrato passará a ser
de R$ 743.098,64 (setecentos e quarenta e três mil e noventa e oito reais e sessenta e
quatro centavos).", LEIA-SE "CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO E DO
REAJUSTE 2.1.3 O valor total deste contrato passará a ser de R$ 741.454,50 (setecentos e
quarenta e um mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)".

RAUL ALMEIDA DA PAZ
Pregoeiro
(SIASGnet - 11/11/2019) 70013-00001-2019NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EDITAL DE 6 DE NOVEMBRO DE 2019

PAD: 10012/2019. Objeto: Locação de imóvel para abrigar o depósito de urnas, arquivo
central, o depósito de materiais permanentes e inservíveis e outros materiais. Contratante:
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Contratada: MARLENE MIRANDA DA SILVA, CPF:
565.771.172-68. Fundamentação Legal: art. 24, X, da Lei n. 8.666/93 e alterações
posteriores. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0013,
Elemento de Despesa 33.90.36-15. Valor mensal do contrato: R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais). Data da Autorização: 10/10/2019, pelo Diretor-Geral. Data da Ratificação:
08/11/2019, pelo Presidente, Des. João de Jesus Abdala Simões.

BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO, Secretário de Administração do
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em exercício, no uso de suas atribuições legais etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele notícia tiverem, e a quem possa
interessar, que, de acordo com as informações constantes do expediente PAD sob o n.º
13586/2016, com esteio no art. 26, §4.º, da Lei n.º 9.784/1999, e considerando que restou
frustrada a tentativa de intimação direta em virtude da devolução das correspondências
dos Correios com a informação "MUDOU-SE", INTIMA os representantes legais da empresa
MÁRCIA MARIA BEZERRA DE SOUSA - ME, CNPJ 14.912.746/0001-86, para pagamento da
MULTA APLICADA pelo TRE/CE, contida no Processo PAD nº 13586/2016, no valor de R$
20.528,25 (Vinte mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), no prazo de
30 (trinta) dias da publicação deste edital, sanção aplicada nos termos da Cláusula Décima
Segunda, Item 12.2, Alíneas "d" e "c", do Contrato nº. 8/2014, pelo não atendimento da
Cláusula Sexta, Alínea "a", do referido instrumento contratual, podendo A NOTIFICADA
comparecer nesta Secretaria, entre 13h e 19h, na Rua Jaime Benévolo, nº 21, Centro,
Fortaleza/CE, por meio de seu representante legal ou procurador para recebimento da GRU
e devido PAGAMENTO.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019
O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD n. 4729/2019), que tem por objeto o registro de preços para
futura e eventual aquisição de material elétrico e eletrônico, em favor das empresas: J R
PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, CNPJ nº 01.631.853/0001-94 (item 22); H
L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA, CNPJ nº 16.866.828/0001-67 (itens 35, 41, 46, 49 e
50); KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ nº 19.571.002/0001-69 (itens 20,
21 e 30); A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI, CNPJ nº
29.928.575/0001- 50, (itens 19 e 34); R G XAVIER GUIMARAES EIRELI, CNPJ nº
32.969.749/0001-38 (itens 1, 7, 8, 9,10, 12, 13, 17, 18, 26, 29, 33, 40, 42, 43, 44, 45, 48
e 53); I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ nº 33.149.502/0001-38 (itens 2,
5, 14, 15, 16, 31 e 32); TEF COMERCIO, DISTRIBUICAO DE PECAS TECNICAS E CONSTRUC,
CNPJ nº 33.908.523/0001- 90 (itens 3, 4, 6, 51, 52, 54, 55, 61, 62, 63, 64 e 65); J. L. R.
ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ nº 83.913.665/0001-13 (itens 11, 23, 24, 25, 27, 28, 36,
37, 38 e 39). declara fracassada a licitação para os itens 47, 56, 57, 58, 59, 60 e 66. DATA
DA HOMOLOGAÇÃO: 15/10/2019, pelo Des. João de Jesus Abdala Simões.

BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
Termo de Credenciamento nº. 19/2019. Processo SEI nº. 0006706-81.2019.6.07.8100.
Credenciada: Instituto de Nefrologia de Águas Claras Ltda. (CNPJ: 24.741.967/0001-92).
Objeto: Prestação de serviços de assistência e atendimento médico e/ou hospitalar e
demais especialidades da área de saúde aos beneficiários do Programa de Assistência à
Saúde e Benefícios Sociais - TRE-SAÚDE. Vigência: Prazo indeterminado. Fundamento Legal:
art. 25, da Lei nº 8.666/93, além da Resolução TRE/DF nº 7.694, de 30 de junho de 2016.
Data e assinaturas: Brasília, 11/11/2019. Sr.ª Lúcia Carvalho Bitar Yung-Tay, Diretora-Geral
Substituta do TRE/DF, e Sr. Leonardo Nunes de Vasconcelos Junior.

JÚLIO BRIGLIA MARQUES
Diretor-Geral
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD n. 5922/2019), que tem por objeto a contratação de serviço de
faturamento e auditoria médico-hospitalar e paramédica, sem mão-de-obra exclusiva,
destinada ao Programa de Assistência à Saúde do TRE/AM, em favor da empresa FJ
AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. (CNPJ Nº06. 231.788/0001-23), no valor de
R$117.400,00 (cento e dezessete mil e quatrocentos reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO:
11/11/2019, pelo Des. João de Jesus Abdala Simões.

1º Termo de aditamento ao Contrato n° 03/2019, firmado em 08/11/2019, com a Casa do
Construtor e Construtora Realiza - EIRELI (CNPJ: 05.559.853/0001-81); Objeto: Acréscimos
qualitativos e quantitativos do objeto contratual, prorrogação do prazo de execução,
alteração do cronograma físico-financeiro e a convalidação de atos de execução praticados
e supressão contratual. Fundamento Legal: artigo 65, inciso I, alíneas "a" e "b", c/c artigo
58, inciso I, e artigo 65, § 1º, artigo 65, inciso I, alínea "b", c/c o artigo 58, inciso I e artigo
65, § 1º, todos da Lei nº. 8.666/93; Processo SEI: 0000681-52.2019.6.07.8100. Signatários:
Des.ª Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, Presidente do TRE-DF e Sr. Diego
Fernandes Meneses de Araújo.

JÚLIO BRIGLIA MARQUES
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

AVISO DE PENALIDADE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 25/2019

Referente ao PAD 8240/2019, que trata da apuração de conduta irregular das
empresas no Pregão nº 11/2019. Aplicação de penalidades em conformidade com o item
19.1, do Edital. Orgão: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. Empresa:
MAGNATA COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, CNPJ: 29.652.891/000142. Penalidades: Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF por um ano. Empresa: EMPORIUM COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA., CNPJ: 25.318.172/0001-39.
Penalidades: Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF por dois anos. Data da decisão: 28 de agosto de 2019.

O TRE-GO torna público a homologação da licitação, modalidade Pregão, forma
eletrônica, nº 25/2019 (PAD 2134/2019), que tem por objeto a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços contínuos de suporte técnico com manutenção
preventiva e corretiva da Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT), instalada no
Forum Eleitoral de Goiânia (marca Acatel Lucent OminiPCX Enterprise). Adjudicatária:
ASCOT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ: 74.428.657/0001-90. Valor Global Anual: R$
11.814,00. Data da homologação: 07/11/2019. Os autos encontram-se com vistas
franqueadas aos interessados. Goiânia, 11/11/2019.

JÚLIO BRIGLIA MARQUES
Diretor-Geral

CRISTINA TOKARSKI PERSIJN
Secretária de Administração e Orçamento

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 48/2019 - SRP

EXTRATO DE PARCERIA
COOPERAÇÃO TÉCNICA-PAD Nº16028/2019 TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA
Nº001/2018, firmado entre a 113ª Zona Eleitoral e o Município de Riacho de Santana/BA: OBJETO:
Cooperação entre os partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do
Município de Riacho de Santana, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro
eleitoral mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão.
FUNDAMENTO LEGAL: Parágrafo único do artigo 7º e inciso III do artigo 9º da Lei no 7.444/1985,
c/c o art. 78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE nº 23.440/2015.
VIGÊNCIA: Da assinatura até 14.11.2019 ASSINATURA: 19.11.2018. SIGNATÁRIOS: Bel. Almir Edson
Lelis Lima, pela 113ªZE, e Alan Antonio Vieira, pelo Município de Riacho de Santana.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019111200143

O TRE-GO torna público a homologação da licitação, modalidade Pregão, forma
eletrônica, nº 48/2019 (PAD 2159/2019), que tem por objeto o registro de preços para futuras e
eventuais aquisições de licenças de software para cópia de segurança e restauração de dados e, de
appliance de armazenamento, para utilização em processo backup e restore do ambiente
computacional de datacenter do TRE-GO. Adjudicatária (LOTE): ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 25.359.140/0001-81. Valor Global: R$ 795.000,00. Data da homologação:
07/11/2019. Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados. Goiânia, 11/11 /2019.
CRISTINA TOKARSKI PERSIJN
Secretária de Administração e Orçamento

143

Publicação no DOU, do extrato da ARP n° 13-A-2019 (0621368)

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

SEI 0004980-22.2019.6.02.8000 / pg. 319

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2019.
À CPREG,
Para registro da ARP n° 13-A/2019 no Siasgnet.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 12/11/2019, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0621371 e o código CRC 83BA02DA.
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DATA: 13/11/2019
HORA: 11:36:14
USUÁRIO: WEBER
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO Eletrônico

NÚMERO: 00052/2019

GRUPO DE ITENS JULGAMENTO POR PREÇO GLOBAL : 00001

ITEM
: 00001
INFORMADO
MATERIAL : 000300713 - ETIQUETA ADESIVA
VALIDADE DA ATA : 12/11/2019 A

12/11/2020

DATA ASSINATURA : 07/11/2019

UNID. DE FORNECIMENTO : Caixa 300,00 UN

BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA

PF3=SAI PF12=RETORNA

Certidão REGISTRO ARP 13-A/19 ITENS DE 1 a 8 (0621856)

M1T
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DATA: 13/11/2019
HORA: 11:37:04
USUÁRIO: WEBER
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO Eletrônico

NÚMERO: 00052/2019

GRUPO DE ITENS JULGAMENTO POR PREÇO GLOBAL : 00001

ITEM
: 00002
INFORMADO
MATERIAL : 000300713 - ETIQUETA ADESIVA
VALIDADE DA ATA : 12/11/2019 A

12/11/2020

DATA ASSINATURA : 07/11/2019

UNID. DE FORNECIMENTO : Caixa 25,00 FL

BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA

PF3=SAI PF12=RETORNA

Certidão REGISTRO ARP 13-A/19 ITENS DE 1 a 8 (0621856)

M1T
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DATA: 13/11/2019
HORA: 11:37:38
USUÁRIO: WEBER
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO Eletrônico

NÚMERO: 00052/2019

GRUPO DE ITENS JULGAMENTO POR PREÇO GLOBAL : 00001

ITEM
: 00003
INFORMADO
MATERIAL : 000300713 - ETIQUETA ADESIVA
VALIDADE DA ATA : 12/11/2019 A

12/11/2020

DATA ASSINATURA : 07/11/2019

UNID. DE FORNECIMENTO : Caixa 25,00 FL

BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA

PF3=SAI PF12=RETORNA

Certidão REGISTRO ARP 13-A/19 ITENS DE 1 a 8 (0621856)

M1T

SEI 0004980-22.2019.6.02.8000 / pg. 323

DATA: 13/11/2019
HORA: 11:38:24
USUÁRIO: WEBER
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO Eletrônico

NÚMERO: 00052/2019

GRUPO DE ITENS JULGAMENTO POR PREÇO GLOBAL : 00002

ITEM
: 00004
INFORMADO
MATERIAL : 000021806 - PILHA
VALIDADE DA ATA : 12/11/2019 A

12/11/2020

DATA ASSINATURA : 07/11/2019

UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade

BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA

PF3=SAI PF12=RETORNA

Certidão REGISTRO ARP 13-A/19 ITENS DE 1 a 8 (0621856)

M1T

SEI 0004980-22.2019.6.02.8000 / pg. 324

DATA: 13/11/2019
HORA: 11:39:04
USUÁRIO: WEBER
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO Eletrônico

NÚMERO: 00052/2019

GRUPO DE ITENS JULGAMENTO POR PREÇO GLOBAL : 00002

ITEM
: 00005
INFORMADO
MATERIAL : 000021806 - PILHA
VALIDADE DA ATA : 12/11/2019 A

12/11/2020

DATA ASSINATURA : 07/11/2019

UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade

BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA

PF3=SAI PF12=RETORNA

Certidão REGISTRO ARP 13-A/19 ITENS DE 1 a 8 (0621856)

M1T
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DATA: 13/11/2019
HORA: 11:39:35
USUÁRIO: WEBER
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO Eletrônico

NÚMERO: 00052/2019

GRUPO DE ITENS JULGAMENTO POR PREÇO GLOBAL : 00002

ITEM
: 00006
INFORMADO
MATERIAL : 000021806 - PILHA
VALIDADE DA ATA : 12/11/2019 A

12/11/2020

DATA ASSINATURA : 07/11/2019

UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade

BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA

PF3=SAI PF12=RETORNA

Certidão REGISTRO ARP 13-A/19 ITENS DE 1 a 8 (0621856)

M1T

SEI 0004980-22.2019.6.02.8000 / pg. 326

DATA: 13/11/2019
HORA: 11:40:09
USUÁRIO: WEBER
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO Eletrônico

NÚMERO: 00052/2019

GRUPO DE ITENS JULGAMENTO POR PREÇO GLOBAL : 00002

ITEM
: 00007
INFORMADO
MATERIAL : 000021806 - PILHA
VALIDADE DA ATA : 12/11/2019 A

12/11/2020

DATA ASSINATURA : 07/11/2019

UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade

BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA

PF3=SAI PF12=RETORNA

Certidão REGISTRO ARP 13-A/19 ITENS DE 1 a 8 (0621856)

M1T

SEI 0004980-22.2019.6.02.8000 / pg. 327

DATA: 13/11/2019
HORA: 11:40:47
USUÁRIO: WEBER
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO Eletrônico

NÚMERO: 00052/2019

GRUPO DE ITENS JULGAMENTO POR PREÇO GLOBAL : 00002

ITEM
: 00008
INFORMADO
MATERIAL : 000021806 - PILHA
VALIDADE DA ATA : 12/11/2019 A

12/11/2020

DATA ASSINATURA : 07/11/2019

UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade

BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA

PF3=SAI PF12=RETORNA

Certidão REGISTRO ARP 13-A/19 ITENS DE 1 a 8 (0621856)

M1T

SEI 0004980-22.2019.6.02.8000 / pg. 328

DATA: 13/11/2019
HORA: 11:42:40
USUÁRIO: WEBER
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO Eletrônico

NÚMERO: 00052/2019

ITEM
: 00009
INFORMADO
MATERIAL : 000374416 - "MOUSE"
VALIDADE DA ATA : 08/11/2019 A

08/11/2020

DATA ASSINATURA : 22/10/2019

UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade

BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA

PF3=SAI PF12=RETORNA

Certidão REGISTRO ARP 13-B ITEM 9 (0621858)

M1T

SEI 0004980-22.2019.6.02.8000 / pg. 329

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2019.

Srª Chefe.
Seguem registros atas: ARP 13-A/19 itens de 1 a
8 0621856; e ARP 13-B/19 item 09 0621858.
Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 13/11/2019, às 12:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0621862 e o código CRC 0FA369F9.

0004980-22.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0621862

0621862v1

SEI 0004980-22.2019.6.02.8000 / pg. 330

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

Ofício nº 3057 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Maceió, 20 de novembro de 2019.

À Senhora
Josefa Alves de Lima
Representante da empresa HIPERPAPELARIA LIVRARIA E
PAPELARIA EIRELI
Rua da Alegria, 54 – Centro
CEP: 57020-320 – Maceió/AL
Assunto: Entrega. Via. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 13-A/2019.
Processo SEI no 0004980-22.2019.6.02.8000.
Prezada Senhora,
Por condução deste meio, apresento a inclusa documentação,
tratando-se da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 13-A/2019,
Processo SEI no 0004980-22.2019.6.02.8000, ﬁrmada entre o
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e a sua empresa,
para fins de acompanhamento.
Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ﬁcando à disposição para
quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 20/11/2019, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0624644 e o código CRC CE742D76.

0004980-22.2019.6.02.8000

Ofício 3057 (0624644)

0624644v3

SEI 0004980-22.2019.6.02.8000 / pg. 331

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 20 de novembro de 2019.
À SAPEV,

Para envio do Ofício n° 3057, documento SEI n° 0624644.

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 20/11/2019, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0624686 e o código CRC 01CE3B42.

0004980-22.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0624686

0624686v1

SEI 0004980-22.2019.6.02.8000 / pg. 332
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