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Memorando nº 635 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/ASJ
Maceió, 25 de julho de 2019.

Para: Diretoria-Geral.

Assunto: Contratação de Empresa Especializada em Higienização e Tratamento de
Livros.

 

Senhor Diretor-Geral,
 
Consoante relatado pela Senhora Coordenadora de

Jurisprudência e Documentação e pela Senhora Chefe de Seção de
Biblioteca, Editoração e Arquivo, ambas em reunião com esta
subscritora, o acervo da Biblioteca e Arquivo do TRE-AL encontra-se
em problemático estado de conservação, comprometendo a
integridade dos livros e documentos armazenados. Grande parte do
acervo bibliográfico está empoeirado (o acúmulo de poeira é um dos
principais responsáveis pela degradação do papel), com mofo ou
gordura, provocando focos de impurezas que podem causar manchas,
bolor e a consequente degradação do material arquivado. Rasgos,
perda de pigmentos e perda de suporte são ameaças presentes
quando documentos em papel são mal acondicionados; ademais, a
grande quantidade de material bibliográfico a ser higienizado e a
incapacidade técnica dos servidores para seu tratamento e manuseio
dificultam a correta manutenção do acervo.

 
Nesse contexto, visando à preservação do patrimônio

desta e. Corte, e considerando que é dever do Poder Público a gestão
documental e a proteção especial a documentos de arquivos (vide
art. 1º da Lei nº 8.159/1991), encaminho o presente procedimento a
fim de solicitar a contratação de empresa especializada em
higienização e tratamento de livros e documentos, cujos serviços
sejam consentâneos às normas de conservação e preservação
(padrões necessários para a eliminação de poeira, fungos e insetos),
com a utilização de materiais, equipamentos e instrumentos
apropriados. Por fim, imperioso ressaltar que esta iniciativa também
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facilitaria a preparação de processos de digitalização e indexação do
acervo.

 
Ressalto, de mais a mais, que ante o quadro de

contigenciamento hodierno, sugerimos, a priori, apenas uma limpeza,
para posteriormente, com a devida previsão orçamentária, contratar
uma empresa para prestar o pretenso serviço de forma continuada.

 
Nada mais havendo a acrescer, firmo-me

respeitosamente.
 
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 26/07/2019, às 13:03, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572060 e o código CRC 337D616E.

0006300-10.2019.6.02.8000 0572060v24
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2019.
À Secretaria de Administração, para as

providências de sua alçada.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
01/08/2019, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574764 e o código CRC F3B6D789.

0006300-10.2019.6.02.8000 0574764v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de agosto de 2019.
 
À Diretoria-Geral.
 
Senhor Diretor,
 
Trata-se de solicitação, por parte da Secretaria

Judiciária, de contratação de empresa especializada em
higienização e tratamento de livros e documentos,
considerando o mau estado de conservação em que se
encontram atualmente, bem como a incapacidade técnica dos
servidores para realização de tal serviço.

Conforme preconiza a Resolução TRE/AL n° 15.787
de 2017, que dispõe sobre as normas de contratação deste
Tribunal, verificada a necessidade do bem ou serviço,
deve ser seguido, inicialmente, o art. 5°, § 1° e 2°, com
posterior remessa a esta Secretaria de Administração, para
prosseguimento do feito.

Assim, sugiro, com a devida vênia, a remessa dos
autos à Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo para que
elabore os documentos pertinentes a fim de viabilizar a
referida contratação.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 02/08/2019, às 16:07, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Resoluções

RESOLUÇÃO Nº 15.787

(15/2/2017)

Dispõe sobre as normas de contratação no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e dá outras providências.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Título I

Objetivo

Art. 1º. A presente norma tem como objetivo estabelecer procedimentos referentes à contratação de obras, serviços e compras de 
qualquer natureza, e à gestão dos contratos administrativos, no âmbito deste Tribunal, fundamentando as ações dos agentes envolvidos 
nos princípios da eficiência e economicidade da contratação pública.

Art. 2º. Esta instrução regulamenta a Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações), 
devendo ser aplicada em sintonia com os Princípios Gerais que regem a Administração Pública e especialmente a Contratação Pública, e 
observar os seguintes critérios:

I  Do Planejamento;

II  Da Objetividade.

§ 1º. Pelo Critério do Planejamento tem-se o entendimento de que as ações e decisões de contratação deverão considerar todos os 
elementos conjunturais, sobretudo relacionados às necessidades reais, históricas e futuras, bem como interferências noutras contratações 
e sua relação com prazos, sazonalidades e repercussões financeiras para o Tribunal.

§ 2º. Pelo Critério da Objetividade tem-se o entendimento de que todas as ações e decisões contratuais deverão sempre estar pautadas na 
solução da necessidade original que despertou a contratação, promovendo-se a racionalização dos esforços e procedimentos para esse 
fim.

Título II

Definições

Art. 3º. Para os fins desta norma, considera-se:

I - Gestão de contratos - Conjunto de atos e procedimentos voltados ao acompanhamento e fiscalização dos contratos administrativos, 
englobando as ações direcionadas à correção e verificação da conformidade e dos resultados da prestação dos serviços e da alocação dos 
recursos necessários em relação ao planejamento, às regras previstas no ato convocatório e às diretrizes da Administração, com vista a 
assegurar o perfeito cumprimento das obrigações impostas às partes.

II - Requisitante - Servidor ou setor que identifica a necessidade de obra, serviço, produto ou material, descreve e especifica o objeto 
pretendido e elabora a justificativa da contratação, participando também da elaboração do projeto básico e/ou orçamento;

III - Unidade técnica - Área com atribuição específica para receber, avaliar e processar os pedidos de contratação, os projetos básicos, 
termos de referência ou instruções de compra, requerendo ou efetuando ajustes e complementações;

IV - Gestor do Contrato - Servidor designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução contratual; 
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V - Fiscal técnico do contrato: servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato;

VI - Fiscal administrativo do contrato: servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos 
administrativos do contrato.

VII - Nota Técnica  Documento emitido no momento da atestação do recebimento de obras, bens ou serviços;

VIII - Termo de Recebimento  Documento emitido no momento do recebimento da compra ou locação de equipamentos e da obra ou 
serviço, respectivamente, podendo ser provisório ou definitivo.

IX - Preposto/representante  Pessoa indicada formalmente pela empresa, que poderá ser um funcionário ou terceiro, com as atribuições 
de atender às solicitações e determinações da Administração contratante quanto à regularização de faltas ou de defeitos de execução. 

Parágrafo Único. Inexistindo unidade técnica específica, as atribuições ficarão sob a responsabilidade da Secretaria de Administração do 
Tribunal, que poderá subdelegá-las.

Título III

Capítulo I

Rotina de Requisição e Contratação

Art. 4º. A rotina de contratação processar-se-á respeitando-se os seguintes passos, preferencialmente nesta ordem:

I - Detecção da necessidade;

II - Especificação do objeto, justificativas e modo de fornecimento;

III - Elaboração do projeto básico, termo de referência ou da instrução da compra;

IV - Avaliação prévia da conveniência e oportunidade da solicitação, com a aprovação do Termo de Referência;

V - Levantamento de preços para estimativa da despesa;

VI - Enquadramento da despesa, mediante identificação da modalidade de licitação ou hipótese de contratação direta;

VII - Autorização para abertura de Intenção de Registro de Preço, se for o caso;

VIII - Reserva de crédito orçamentário;

IX - Elaboração da minuta do instrumento convocatório, de eventual ata de registro de preços e de minuta de contrato, ou somente desta, 
em caso de contratação direta, se for o caso; 

X - Parecer jurídico;

XI - Aprovação da abertura do procedimento licitatório;

XII  Divulgação do instrumento convocatório, no caso de licitação;

XIII - Realização da licitação pública;

XIV  Adjudicação do resultado de licitação na modalidade pregão, quando for o caso;

XV - Parecer da unidade de controle interno, conforme previsto na regulamentação de regência, ou da Assessoria Jurídica da Direção-Geral, 
neste caso restrito à fase externa do certame licitatório; 

XVI  Apreciação da Direção-Geral;

XVII - Designação da Gestão;

XVIII - Adjudicação e homologação da licitação pela autoridade máxima, exceto adjudicação prevista no inciso XIV;

XIX  Publicações;

XX - Emissão da nota de empenho, se for o caso;

XXI - Assinatura de contrato e/ou ata de registro de preços, quando for o caso;

XXII  Publicação resumida do instrumento de contrato ou ata de registro de preços;
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XXIII - Início da execução e acompanhamento contratual.

§ 1º. Quanto se tratar de contratação direta, serão observados os incisos I ao X, do caput, acrescidos das seguintes etapas, nesta ordem:

I - Parecer da unidade de controle interno, conforme previsto na regulamentação de regência;

II  Nos casos de dispensa de licitação previstos nos incisos I e II, Art. 24, Lei nº 8.666/93:

a - Autorização da dispensa de licitação pela Secretaria de Administração;

b - Designação da Gestão;

c - Emissão da nota de empenho;

d  Assinatura do contrato, quando for o caso;

e  Publicação resumida do instrumento de contrato, quando for o caso;

f - Início da execução e acompanhamento contratual.

III  Nos demais casos de contratação direta:

a - Autorização da contratação e/ou ratificação da despesa pela autoridade máxima, conforme o caso;

b - Designação da Gestão;

c - Publicação da ratificação da despesa, quando for o caso;

d - Emissão da nota de empenho;

e - Assinatura de contrato, quando for o caso;

f - Publicação resumida do instrumento de contrato, quando for o caso;

g - Início da execução e acompanhamento contratual.

§ 2º. A unidade de controle interno poderá avaliar o processo administrativo, em qualquer das etapas de contratação, sob todos os seus 
aspectos, por iniciativa própria ou por solicitação do Presidente deste Tribunal.

§ 3º. As contratações de Tecnologia da Informação, quanto aos itens I a III do caput, serão regidas por norma específica. 

Art. 5º. O pedido de contratação será dirigido pelo requisitante à Secretaria de Administração, que, verificada sua conformidade com os 
critérios de planejamento e necessidade, determinará seu prosseguimento, encaminhando-o, se for o caso, à unidade técnica.

§ 1º. O pedido de contratação, visando à composição do projeto básico, ou termo de referência, ou mesmo à instrução da compra, deverá 
apresentar minuciosa descrição do objeto, estar devidamente motivado, com justificativa da necessidade e do quantitativo solicitado, 
incluindo eventuais restrições relacionadas à segurança, economia, padronização, desempenho, sustentabilidade, ergonomia, condições de 
fornecimento, marca ou características exclusivas, entre outras, desde que não comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter 
competitivo ou estabeleçam preferências, distinções ou tratamento diferençado. 

§ 2º. Os requisitantes deverão ainda sugerir, junto ao pedido, elementos que permitam mensurar e qualificar o cumprimento do contrato e 
os resultados a serem alcançados;

§ 3º. A definição da unidade técnica admite a possibilidade de subdivisão em diversas unidades constituídas de acordo com a afinidade 
técnica do objeto;

§ 4º. Existindo unidades técnicas especializadas, nos termos do parágrafo anterior, torna-se obrigatória a submissão dos pedidos à sua 
análise.

§ 5º. O requisitante que tiver o objeto já completamente definido para instrução da contratação, nas situações em que o Tribunal não 
disponha de unidades técnicas ou equivalente com competência específica para apreciar a adequação do respectivo objeto, poderá 
encaminhar sua solicitação diretamente ao titular da Secretaria de Administração.
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Art. 6º. A unidade técnica ou equivalente que receber a solicitação, apreciará a especificação dos bens ou serviços a serem contratados, 
promovendo a formalização e complementação para encaminhamento à contratação, podendo requerer ao requisitante eventuais ajustes 
ou esclarecimentos.

Parágrafo único. Concluída a formalização, a solicitação será encaminhada ao titular da Secretaria de Administração para decidir sobre o 
andamento da contratação.

Art. 7º. A Secretaria de Administração avaliará a oportunidade e conveniência da solicitação, analisando a viabilidade legal, técnica, 
econômica, social e ambiental, observando os aspectos relativos à sustentabilidade, quando for o caso, bem como deverá aprovar  ou 
solicitar que sejam retificadas  as especificações, documentos e justificativas apresentados, encaminhando-a após esta análise à Direção-
Geral, para, aquiescendo com o pedido, encaminhá-lo à Coordenadoria de Material e Patrimônio. 

Art. 8º. Recebido o encaminhamento da contratação, a Coordenadoria de Material e Patrimônio:

I - Estimará os preços, observando a regulamentação de regência;

II  Sugerirá o tipo e modalidade de licitação, e eventual dispensa ou inexigibilidade;

III  Abrirá a Intenção de Registro de Preços, se for o caso;

IV  Proporá minutas do instrumento convocatório e do contrato, ou somente deste em caso de contratação direta.

Parágrafo único. Todos os contratos que não forem de execução imediata e ou que envolverem obras e serviços deverão, conforme o caso, 
ser acompanhados de uma planilha de custos, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro, projetos, e demais itens disponíveis 
desde o certame de contratação. 

Art. 9º. Concluídas as providências referidas no artigo anterior, o procedimento será encaminhado à Coordenadoria de Orçamento e 
Finanças, para reserva orçamentária e posterior remessa à Secretaria de Administração.

Parágrafo único. Não havendo disponibilidade orçamentária ou estando o pedido em desacordo com as ações planejadas, a Secretaria de 
Administração manifestar-se-á conclusivamente, remetendo os autos à Direção-Geral.

CAPÍTULO II

Contratação Direta e Inexigibilidade

Art. 10. Nos casos de contratação por dispensa ou inexigibilidade de licitação, havendo disponibilidade orçamentária, a Secretaria de 
Administração manifestar-se-á a respeito da contratação, inclusive indicando a forma pretendida e instruindo o procedimento, 
submetendo os autos à Assessoria Jurídica da Direção-Geral, para análise e emissão de parecer sobre a contratação e minuta de contrato, 
se for o caso.

§1º. Se previsto pela regulamentação de regência, a Assessoria Jurídica da Direção-Geral, após a competente manifestação, remeterá os 
autos à unidade de controle interno, para análise.

§ 2º. Os autos serão encaminhados à Direção-Geral para autorização e posterior ratificação pela autoridade máxima do Tribunal, salvo as 
contratações com fundamento nos incisos I e II, do Art. 24, da Lei nº 8.666/93, que serão remetidos à Secretaria de Administração, para 
ordenação da despesa.

§ 3º. Em seguida, será designada a gestão contratual, emitida a nota de empenho e efetuada a publicação, ressalvados os casos previstos 
nos incisos I e II do Art. 24 da Lei nº 8.666/1993. 

CAPÍTULO III

Demais casos de Licitação

Art. 11. Não se tratando de contratação direta, a Assessoria Jurídica da Direção-Geral apresentará parecer sobre a legalidade dos termos da 
minuta do instrumento convocatório e/ou contrato, encaminhando os autos à Direção-Geral, para que esta se manifeste a respeito da 
contratação, submetendo-os à Presidência.
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Art. 12. A Presidência remeterá o procedimento à Coordenadoria de Material e Patrimônio para início da fase externa do certame e fixação 
imediata da data da sessão pública, procedendo-se às publicações legais.

Art. 13. Realizada a sessão pública do certame e superada a fase recursal, o condutor da fase externa do certame enviará os autos à 
Direção-Geral ou à unidade de controle interno para análise, conforme previsto na regulamentação de regência;

§ 1º. Após análise, a unidade de controle interno remeterá os autos à Direção-Geral.

§ 2º. Nos casos de licitação totalmente deserta ou fracassada, os autos serão remetidos à Secretaria de Administração para as providências 
relativas à homologação e eventual repetição do certame. 

§ 3º. Os casos de licitação parcialmente fracassada serão informados, tão logo quanto possível, à Secretaria de Administração, para 
eventual repetição do certame quanto aos itens fracassados. 

Art. 14. A Direção-Geral remeterá os autos para a Presidência para homologação, em caso de pregão, ou para adjudicação e homologação, 
nos demais casos.

Art. 15. Homologada a licitação, os autos serão remetidos à Secretaria de Administração, para:

I  Emissão da nota de empenho, se for o caso;

II  Publicidade;

III  Formalização do instrumento contratual ou da ata de registro de preços, se cabível;

IV  Publicação resumida do instrumento de contrato ou da ata de registro de preços, conforme o caso;

V  Registro contábil, se cabível;

VI  Designação da gestão contratual;

VII  Remessa dos autos à gestão para acompanhamento.

Título IV

Gestão dos Contratos

Art. 16. Participam da contratação e gestão de contratos administrativos, nos limites de suas atribuições e responsabilidades:

I  Presidência;

II  Direção-Geral;

III - Assessoria Jurídica da Direção-Geral;

IV  Coordenadoria de Controle Interno;

V - Secretaria de Administração;

V.1  Coordenadoria de Material e Patrimônio;

V.1.1  Seção de Compras;

V.1.2  Seção de Licitações e Contratos;

V.2  Coordenadoria de Orçamento e Finanças;

VI  Comissão Permanente de Licitação ou Pregoeiro;

VII  Gestor do Contrato;

VIII  Fiscal do Contrato. 

Art. 17. O gestor do contrato responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos do Art. 67, da Lei nº 
8.666/93.
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§ 1º. A nomeação dos gestores observará a pertinência do objeto do contrato com o cargo ou função exercida pelo servidor nomeado, e o 
número de contratos sob sua gestão, respeitando-se os princípios da razoabilidade e eficiência.

§ 2º. Poderá o Tribunal dividir a função de gestor, instituindo a responsabilidade pelo acompanhamento a gestores e pela fiscalização a 
fiscais com atribuições distintas e complementares, devendo sempre atentar-se para a capacidade técnica do servidor nomeado e sua 
disponibilidade.

§ 3º. A fiscalização técnica e administrativa deve ser realizada de forma preventiva, rotineira e sistemática, visando a evitar ou minimizar os 
riscos de descumprimento de obrigações contratuais.

Art. 18. A execução dos contratos firmados pelo Tribunal será acompanhada e fiscalizada por servidor  chamado de gestor de contratos - 
ou por comissão especialmente designada, permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar essa atribuição.

§ 1º. Quando designada a comissão, esta será constituída de, no mínimo, três membros e será determinada, sempre que possível, a 
atribuição de cada um.

§ 2º. Para o recebimento de bens cujo valor exceda o previsto para a modalidade de convite, será obrigatória a designação de comissão, na 
forma do art. 15, § 8º, da Lei nº 8.666/93.

Art. 19. Os gestores ou comissão de gestão de contratos designados receberão, antes do início da execução contratual, os autos do 
processo administrativo e instruções de acesso a esta norma.

Art. 20. Compete aos Gestores ou à Comissão de gestão de contratos:

I  Participar da elaboração da especificação de objeto, projeto básico, instrução de compra e cláusulas contratuais, que orientarão a futura 
contratação, ou sugerir melhorias;

II  Inteirar-se das condições e cláusulas do contrato, bem como das planilhas e do Projeto Básico, quando houver, com o objetivo de 
dominar o conteúdo da contratação efetivada antes do início da execução respectiva;

III  Promover a juntada de todos os documentos contratuais recebidos nos autos do processo administrativo respectivo;

IV  Promover reuniões com o representante da contratada, definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos;

V - Anotar de forma organizada, em pasta específica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, juntando aos autos o 
que for relevante;

VI  Manter arquivo com dados atualizados do representante da contratada e demais documentos pertinentes ao desempenho de suas 
atribuições, inclusive documentos relativos à sua qualificação e modo de contato;

VII  Consignar por escrito os ajustes acordados com o representante da contratada, colhendo as respectivas assinaturas e promovendo o 
necessário arquivamento;

VIII - Conferir o cumprimento do contrato e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao 
objeto, bem como os prazos estabelecidos, visitando o local onde o contrato está sendo executado e registrando os defeitos encontrados, 
inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir o possível 
procedimento de sanção contratual;

IX - Comunicar à Administração sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual 
e/ou aplicação de penalidades, indicando, quando for o caso, o período de atraso ou descumprimento das obrigações contratuais, sem 
prejuízo da comunicação direta ao contratado, demonstrando a intenção de encaminhar a processo punitivo;

X  Recusar e ou exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou 
por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo Tribunal;

XI - Comunicar imediatamente à Contratada a iminência da escassez de material cuja falta poderá dificultar a execução dos serviços quando 
o fornecimento for de obrigação dela;

XII - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;

XIII  Expedir à contratada, por escrito, instruções, comunicados ou determinações de correção dos serviços;

XIV - Comunicar à contratada, mediante correspondência regularmente arquivada, cuja cópia deverá ser juntada aos autos, as eventuais 
irregularidades na execução do contrato, estabelecendo prazo para solução dos problemas apontados;

XV - Comunicar à contratada os danos porventura causados por seus empregados no âmbito do Tribunal, requerendo as providências 
reparadoras;

XVI - Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, de acordo com o art. 73 da Lei nº 8.666/93, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;
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XVII - Verificar o correto funcionamento de equipamentos advindos de manutenção e registrar a conformidade em documento que será 
emitido em 3 vias assinadas pelas partes: a primeira para o fornecedor, a segunda para o arquivo do Tribunal e a terceira para juntar ao 
processo respectivo;

XVIII  Acusar a data do recebimento do documento fiscal;

XIX - Analisar, conferir e atestar o objeto da contratação no documento fiscal, fazendo constar do atesto a data, identificação e assinatura 
do responsável, verificando se:

a) foram emitidos em nome do Tribunal;

b) estão datados;

c) o material ou serviço está especificado conforme as discriminações da Nota de Empenho e do Contrato, quando existir;

d) o valor unitário e total conferem com o ajustado;

e) existe erro ou rasura, hipótese em que deverá ser solicitada ao fornecedor troca do documento ou carta de correção;

XX  Elaborar Nota Técnica;

XXI - Encaminhar a documentação para pagamento à Coordenadoria de Orçamento e Finanças, conforme disposições contratuais;

XXII  Impedir que a contratada transfira a execução do objeto contratado a outra(s) empresa(s) sem a devida anuência da Administração, 
devendo comunicar a esta eventual subcontratação do objeto do contrato, associação da contratada com outrem, cessão ou transferência, 
bem como a fusão, cisão ou incorporação de modo a prejudicar a execução, a juízo do Tribunal;

XXIII - Fiscalizar os registros trabalhistas dos empregados locados nos serviços, mediante verificação dos executores dos trabalhos em 
amostragem, e se a contratada mantém regularidade trabalhista, especialmente em relação à folha de pagamento, comprovação de 
pagamento de auxílio-alimentação, vale-transporte, e obrigações de normas coletivas;

XXIV - Oficiar ao contratado sobre a necessidade de atualização documental para manutenção das condições de habilitação ou 
atendimento de exigências legais supervenientes;

XXV - Zelar para que os empregados da empresa contratada não exerçam atividades perigosas sem os essenciais equipamentos de 
proteção individual exigidos pela legislação pertinente, quando constatada esta irregularidade, impedir o acesso ao local do trabalho e 
início destas atividades, bem como comunicar à Administração para promoção do possível procedimento punitivo contratual;

XXVI - Exigir, por intermédio do preposto da Contratada, a utilização de crachás e uniformes pelos empregados da Contratada e conduta 
compatível com o serviço público, pautada pela ética e urbanidade no atendimento a todos os membros, servidores, cidadãos, visitantes e 
demais parceiros do Tribunal, nos limites do objeto Contratado;

XXVII - Avisar à Administração, por escrito, do termo final de vigência do contrato, com o mínimo de 120 (cento e vinte) dias de 
antecedência de seu término, apresentando as justificativas necessárias para requerer licitação, prorrogação, ou contratar diretamente, 
quando for o caso;

XXVIII - Comunicar à Administração a necessidade de se realizar acréscimos ou supressões no objeto contratado, com vistas à 
economicidade e à eficiência na execução contratual;

XXIX - Observar as reduções ou descontos promocionais eventualmente concedidos pela Contratada ao consumidor comum, com vistas à 
obtenção de descontos para o Tribunal;

XXX - Cobrar da contratada, quando se tratar de obras, a existência no local de execução dos serviços, do Diário de Obra, na formatação 
combinada, cujas folhas deverão estar devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde serão feitas as anotações diárias sobre o 
andamento dos trabalhos tais como: indicação técnica, início e término de etapas de serviço, causas e datas de início e término de 
eventuais interrupções dos serviços, recebimento de material e demais assuntos que requeiram providências;

XXXI - Zelar para que o contratado, ao final de cada dia de trabalho, torne disponível duas folhas do registro de ocorrências, referidas no 
item anterior, com vistas a compor o processo e servir como documento-base para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de 
quaisquer reivindicações futuras.

XXXII  Promover, quadrimestralmente, pesquisa junto aos servidores para avaliação do nível de satisfação dos serviços prestados, 
conforme o caso;

XXXIII  Fornecer subsídios para elaboração do atestado de capacidade técnica solicitado pela contratada;

XXXIV  Acompanhar a execução do contrato através dos sistemas/rotinas adotados pelo Tribunal, inclusive solicitando anotações, quando 
necessárias.

XXXV - Gerenciar a ata de registro de preços;

XXXVI  Auxiliar na condução de eventuais renegociações dos preços registrados;

XXXVII  Elaborar ordem de fornecimento, em caso de existência de ata de registro de preços válida, dentro dos limites de alçada fixado em 
regulamento, remetendo-o imediatamente à detentora da ata de registro de preços, na iminência da escassez de material;
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§ 1º. Por conveniência administrativa ou necessidade de domínio técnico, o gestor poderá requerer apoio das demais áreas técnicas deste 
Tribunal.

§ 2º. Na ausência, a qualquer título, do servidor titular, as providências de sua alçada ficarão a cargo da sua chefia imediata, caso não haja 
a indicação expressa de gestor substituto, quando então este assumirá integralmente as atividades e responsabilidades do titular ausente.

§ 3º. Existindo no Tribunal unidade técnica ou equivalente, cuja área de atividade, definida no regulamento interno do Tribunal, seja 
pertinente ao objeto pretendido, esta terá a atribuição de justificar a necessidade, elaborar a especificação do objeto, projeto básico, 
instrução de compra e propor cláusulas contratuais, que orientarão a futura contratação, podendo solicitar apoio ao Gestor ou comissão, 
conforme o inciso I deste artigo.

Art. 21. Compete aos Fiscais Técnicos de contratos, quando no auxílio à gestão, as atribuições constantes nos incisos I, II, III, V, VIII, X, XII, 
XIII, XVII, XXV, XXVI, XXVIII, XXX, XXXI e XXXIV do artigo 20, devendo reportar-se imediatamente ao Gestor, quando necessária a atuação 
deste. 

Art. 22. Compete aos Fiscais Administrativos de contratos, quando no auxílio à gestão, as atribuições constantes nos incisos I, II, III, V, VI, 
VIII, X, XVIII, XIX, XXIII, XXV, XXVI, XXXI e XXXIV do artigo 20, devendo reportar-se imediatamente ao Gestor, quando necessária a atuação 
deste. 

Título V

Sanções Contratuais

Art. 23. A unidade competente para aplicar sanções será a Direção-Geral, admitindo-se a delegação desta responsabilidade a outra 
autoridade, reservada a competência da Presidência para as penalidades previstas no art. 87, IV, da Lei 8.666, de 1993; e art. 7º, da Lei 
10.520, de 2002.

Parágrafo único  Caberá à Secretaria de Administração, após indicação do gestor, instruir a aplicação da penalidade, assinalando à 
contratada o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar as justificativas pelo descumprimento contratual e regularizar a execução.

Art. 24. Qualquer descumprimento contratual será, necessariamente, apenado, salvo se as justificativas apresentadas forem aceitas pelo 
Tribunal, cabendo à Administração optar entre as alternativas do artigo 87 da Lei 8.666, de 1993.

Parágrafo Único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, poderão ser aplicadas cumulativamente à do 
seu inciso II.

Art. 25. Em caso de sanção, será garantida defesa prévia ao interessado, nos respectivos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, caso em 
que o gestor e/ou possível setor do Tribunal mencionado na defesa deverá ter acesso ao teor desta para pronunciamento sobre os termos 
apresentados, sempre visando a preservar os interesses da Administração e aplicar as penalidades consoante a Lei e o Contrato.

Art. 26. Poderá a unidade prejudicada indicar ao gestor de contratos medida mais adequada à sanção do descumprimento, inclusive 
sugerindo a rescisão do contrato, hipótese em que este deverá avaliar o efeito da medida e o impacto operacional desta decisão, visando à 
manutenção da continuidade das atividades do Tribunal.

Art. 27. Tanto as penalidades aplicadas, quanto as possivelmente afastadas em vista do teor da defesa apresentada, deverão integrar os 
registros de histórico do contratado.

Título VI

Alterações Contratuais

Art. 28. Considera-se alteração contratual modificação no objeto contratado e demais disposições a ele relacionadas, no regime de 
execução, no prazo, no valor ou forma de pagamento do contrato e na garantia financeira oferecida, sempre buscando a melhoria das 
condições contratuais e o suprimento das necessidades do Tribunal.
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Art. 29. O instrumento jurídico para a alteração contratual é denominado Termo Aditivo e será assinado por quem detenha capacidade 
jurídica de representação e publicado de forma resumida.

Capítulo I

Alteração do objeto

Art. 30. O objeto contratado admite ajustes qualitativos e quantitativos, desde que justificados e nos limites da lei, sendo dever do gestor 
promovê-los sempre que detectada sua necessidade.

Art. 31. Os ajustes qualitativos somente serão admitidos quando não importarem modificação das características básicas do objeto, nem 
reduzirem seus atributos, resumindo-se em acrescer ou detalhar as especificações originais, sendo vedado que tais ajustes impliquem 
vantagem para o contratado.

Art. 32. Os ajustes quantitativos nos itens de serviço e/ou produto especificados, no caso de obras, serviços ou compras, estão limitados a 
acréscimos e supressões, de forma que a repercussão financeira não exceda a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, a 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 

§ 1º. As modificações no objeto contratado deverão repercutir em ajustes proporcionais no preço, a maior ou a menor, conforme haja 
acréscimo ou supressão, respeitados os valores unitários constantes no contrato e os limites referidos no caput.

§ 2º. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, as modificações quantitativas propostas pelo Tribunal, dentro 
dos limites referidos no caput, sendo admitida, ainda, redução superior àqueles limites, desde que conte com a concordância do 
contratado.

Art. 33. Havendo qualquer fato que enseje alteração quantitativa ou qualitativa no objeto contratual de que resulte acréscimo de valor, 
deverá ser consultado o ordenador de despesas para prévia autorização.

Art. 34. Somente serão admitidas as modificações na execução do contrato após a formalização do devido Termo Aditivo.

Capítulo II

Alteração de prazo

Art. 35. Os contratos terão, obrigatoriamente, prazo determinado, admitindo prorrogação e redução de prazo.

Art. 36. A prorrogação constitui a ampliação do prazo inicialmente estabelecido para o ajuste, mediante a celebração de Termo Aditivo, 
previamente justificado pelo gestor, autorizado pela autoridade competente, validado formalmente pela assessoria jurídica e publicado.

§ 1º. Não se admite prorrogação tácita para contratos administrativos.

§ 2º. Os contratos de prestação de serviços continuados poderão ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 
(sessenta) meses, devendo ser prevista esta circunstância no edital ou contrato e contabilizado o valor equivalente aos prazos prorrogáveis 
somados, para efeito de enquadramento de modalidade.

§ 3º. A prorrogação de contrato para conclusão de obra, serviço ou fornecimento, não exime o contratado de possíveis penalidades por 
descumprimento de cronograma.

§ 4º. Admite-se a redução de prazo contratual, devendo ser formalizada mediante Termo Aditivo.

Capítulo III

Ajustes financeiros

Art. 37. Os contratos admitem ajustes financeiros nas seguintes situações:
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I  Reajuste;

II  Repactuação;

III  Revisão de Preços.

§ 1º. O reajuste e a repactuação de preços são institutos excludentes, concebidos para promover atualização monetária dos valores 
contratados, buscando repor as perdas do valor aquisitivo da moeda na data-base estipulada no edital ou contrato.

§ 2º. A revisão de preços visa a viabilizar a continuação do contrato, mediante a reposição do equilíbrio econômico-financeiro inicial.

Seção I

Reajuste e Repactuação

Art. 38. Reajuste consiste na atualização monetária do valor contratual, mediante a aplicação de índice estabelecido em contrato sobre o 
preço pactuado, após transcorrido o período indicado no instrumento contratual, nunca inferior a 12 (doze) meses. 

Art. 39. Repactuação consiste na atualização monetária do valor de contratos de serviços continuados, mediante pesquisa e avaliação da 
variação dos custos dos insumos previamente informados em planilha, conforme preços praticados no mercado, devendo esta variação ser 
adequada ao preço do contrato, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses e o disposto no art. 40 desta norma.

§ 1º. Cabe ao contratado instruir o pedido de repactuação com a pesquisa e comprovação da variação alegada dos insumos, solicitando a 
repercussão financeira avaliada como justa.

§ 2º. Ao Tribunal compete avaliar o pedido de repactuação, o que poderá ser procedido pelo gestor, incluindo a possibilidade de promover 
diligências de verificação, até a avaliação final de deferimento, ou não, e identificação/negociação dos novos valores pelo Tribunal.

§ 3º. No processo de avaliação da repactuação, deverão também integrar o cálculo de atualização financeira os itens de custo que 
eventualmente possam ter sofrido retração, de forma a influir na redução do preço final.

§ 4º. Os itens da planilha, que não forem objeto de comprovação de variação pelo Contratado, não serão deferidos para influir na 
majoração do contrato, e, caso venham a ser comprovados posteriormente, e procedem, interferirão somente nas parcelas devidas após o 
pedido comprovado.

Art. 40. O início da contagem de tempo para a aplicação do primeiro reajuste ou repactuação começará a partir da data limite para 
apresentação da proposta do licitante contratado, desde que outra não seja consignada no instrumento convocatório ou no contrato. Os 
futuros reajustes serão efetuados no prazo de 12 (doze) meses, contados da última atualização de valores.

Art. 41. Os reajustes serão formalizados mediante apostilamento, que consiste no registro do novo preço através da elaboração de 
documento unilateral do Tribunal, que será anexado ao respectivo procedimento administrativo.

Art. 42. Negociações que envolvam renúncia ao reajuste ou repactuação, ou acréscimo financeiro inferior à aplicação do índice combinado, 
deverão constar de Termo Aditivo contratual específico que registre este novo acerto financeiro.

Art. 43. A substituição do índice instituído no contrato é admitida, excepcional e justificadamente, em caso de acordo das partes, quando 
haja outro índice mais específico ao objeto da contratação, ou quando ocorra a extinção do índice eleito, situação em que se deverá 
estipular como novo índice o seu substituto oficial ou, na falta deste, o que melhor refletir a variação de insumos do objeto contratado.

Seção II

Revisão de Preços

Art. 44. Revisão de preços do contrato é uma condição excepcional de ajuste financeiro que se admite a qualquer tempo para, repondo 
perdas excessivas e imprevisíveis, restabelecer a relação entre encargos do contratado e retribuição pelo Tribunal, de modo a manter 
condições essenciais de continuidade do vínculo contratual.
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§ 1º. Para autorizar a revisão de preço, o desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido deve ser retardador ou impeditivo da execução do 
ajustado, o que ocorre quando a retribuição paga pelo Tribunal não é suficiente para saldar a totalidade dos custos contratuais, em virtude 
da ocorrência do fato excepcional.

§ 2º. Defasagens financeiras ao longo do contrato são admissíveis, fazendo parte da área econômica ordinária, e devem ser suportadas 
pela contratada até a data-base de reajuste ou repactuação.

§ 3º. O pedido de revisão de preços obriga a abertura e avaliação de todos os preços do contrato constantes na planilha de custos, 
mediante pesquisa e comprovação documental pelo contratado, e pode importar em aumento ou redução do valor, conforme as 
constatações de oscilações havidas.

Art. 45. A revisão de preços não se presta a incrementar lucratividade real do contrato e tampouco a corrigir possível inexequibilidade 
constatada posteriormente à contratação, devendo, somente adicionar ou subtrair do contrato as variações reais e excepcionais 
verificadas que inviabilizam a sua continuidade, a fim de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

Art. 46. Para a concessão da revisão de preços, o contratado deverá comunicar ao Tribunal, por escrito, imediatamente após ocorrer a 
majoração dos custos, com pedido justificado de revisão do preço registrado.

§ 1º. A revisão de preços não possui data-base para ocorrer, nem exige a fluência de prazo mínimo de transcurso contratual, mas não pode 
retroagir senão até a data do protocolo do respectivo pedido.

Art. 47. A revisão de preços do contrato deverá ser instruída em Termo Aditivo próprio previamente justificado do ponto de vista técnico e 
jurídico, e validado pela assessoria jurídica, e sua tramitação não interrompe ou suspende o contrato, cabendo ao contratado prestar o 
serviço, fornecer o produto ou realizar a obra, e, ao Tribunal, efetuar o pagamento, enquanto perdurarem os estudos e cálculos, sob pena 
de configurar infração contratual.

Capítulo IV

Garantia contratual e sua substituição

Art. 48. São espécies de garantia as previstas no artigo 56, § 1º, da Lei 8.666, de 1993, à escolha do Contratado.

Art. 49. A exigência de garantia contratual é uma faculdade do Tribunal, a ser feita no instrumento convocatório e no contrato, e visa a 
assegurar a sua execução, podendo ser utilizada para ressarcir prejuízos causados pelo contratado ou para o pagamento de multa que lhe 
foi aplicada, quando não houver pagamentos pendentes que possam ser objeto de glosa.

Art. 50. O contratado pode pedir a substituição da garantia a qualquer tempo, desde que seja mantido o montante de garantia exigido no 
edital e contrato firmado, independentemente do prazo contratual transcorrido e da parcela contratual concluída.

Parágrafo Único. A substituição da garantia formaliza-se por meio de Termo Aditivo. 

Art. 51. A garantia será devolvida ao contratado após a emissão do termo de recebimento definitivo, no prazo identificado em contrato, 
quando estabelecido.

Capítulo V

Subcontratação

Art. 52. Subcontratação consiste no cometimento, pelo contratado, de parte do objeto para fornecimento ou execução para outra pessoa, 
física ou jurídica. 

Art. 53. A subcontratação somente será admitida se prevista no edital e/ou contrato e desde que haja autorização prévia pelo Tribunal, por 
escrito, assinada por quem detém competência para firmar termo Aditivos.
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§ 1º. Somente será deferida autorização para subcontratação, quando o Tribunal constatar pertinência técnica e habilitação da pessoa 
indicada à subcontratação.

§ 2º. A avaliação de habilitação da pessoa indicada à subcontratação respeitará os mesmos critérios utilizados no processo de contratação 
da empresa titular, no que tange à idoneidade financeira e aos aspectos técnicos em relação ao objeto repassado.

§ 3º. A competência de que trata o caput deste artigo poderá originar-se de delegação do ordenador de despesas.

Art. 54. A subcontratação sem autorização configura falta grave e deve ser punida mediante rescisão de contrato, conforme o inc. VI, artigo 
78, Lei 8.666/93.

Parágrafo Único. O gestor deverá promover diligências periódicas para verificar possíveis subcontratações e suas regularidades.

Título VII

Extinção Contratual

Art. 55. Considera-se extinção contratual o término da relação obrigacional existente entre o contratado e o Tribunal.

Art. 56. A extinção contratual pode se dar por:

I  Conclusão do contrato, assim considerado o término de prazo ou a entrega definitiva de todo o objeto contratado, seja produto ou 
serviço;

II  Ato unilateral e escrito da Administração, nas hipóteses previstas no artigo 57;

III  Denúncia unilateral e escrita do contratado, nas hipóteses previstas no artigo 58;

IV - Por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, mediante Termo de Distrato a ser juntado nos autos do 
processo de contratação.

Art. 57. São hipóteses de rescisão contratual por ato unilateral da Administração:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do 
fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, 
bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e/ou no contrato, ou que não contem com prévia autorização do 
Tribunal;

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as 
de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução;

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

Resolução Nº 15787/2017 (0576918)         SEI 0006300-10.2019.6.02.8000 / pg. 17



Ano 2017, Número 031 Maceió, quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017 Página  16

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

XIV  alocação, pela contratada, de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito, ou de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Parágrafo Único. Os casos de rescisão contratual, por ato ou fato atribuído ao contratado, serão formalmente motivados nos autos do 
processo de contratação, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa, e não excluem possível cobrança de multas e demais 
indenizações relacionadas a possíveis danos.

Art. 58. São hipóteses autorizadoras da rescisão contratual por denúncia unilateral do contratado:

I - a supressão, por parte do Tribunal, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além de 
25%(vinte e cinco por cento);

II  a suspensão da execução contratual, por ordem escrita do Tribunal, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação;

III - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Tribunal decorrentes de obras, serviços ou fornecimentos, ou 
parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

IV - a não liberação, por parte do Tribunal, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos 
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

V - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

Art. 59. Cabe ao gestor avaliar as hipóteses em que se fazem oportunas rescisões contratuais e propor a solução adequada ao suprimento 
da necessidade a ser atendida pelo contrato e à continuidade do fornecimento ou serviço.

Título VIII

Disposições finais

Art. 60. A observância desta norma deverá constar como obrigação das partes nos contratos administrativos, que deverão referi-la como 
fazendo-lhes parte integrante.

Parágrafo Único. A Administração do Tribunal providenciará a publicação desta norma no Diário de Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral de 
Alagoas e na página eletrônica do TRE/AL.

Art. 61. O servidor que deixar de atender ao disposto nesta norma, injustificadamente, responderá solidariamente pelos prejuízos que o 
Tribunal vier a sofrer, se apurada sua culpa ou dolo em sindicância ou processo administrativo disciplinar, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, nos termos da Lei nº 8.112, de 12 de dezembro de 1990.

Art. 62. O Tribunal deverá estabelecer mecanismos próprios para o acompanhamento dos contratos e aplicação desta norma, observando 
a necessária padronização interna, podendo a Direção-Geral, por meio de Ordem de Serviço, instituir outros procedimentos necessários ao 
seu cumprimento.

Art. 63. Os casos omissos e excepcionais serão resolvidos pela Direção-Geral deste Tribunal.

Art. 64. Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogada a Resolução nº 14.132, de 19 de julho de 
2005.
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Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió, aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro do ano de 2017.

Des. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES - Presidente

Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO - Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

Des. GUSTAVO DE MENDONÇA GOMES

Des. ORLANDO ROCHA FILHO

Des. PAULO ZACARIAS DA SILVA

Des. ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS

Des. JOSÉ FRAGOSO CAVALCANTI

Dr. MARCELO TOLEDO SILVA  Procurador Regional Eleitoral

RESOLUÇÃO Nº 15.786

(15/02/2017)

PROPAGANDA PARTIDÁRIA Nº 207-77.2016.6.02.0000

REQUERENTE: REDE SUSTENTABILIDADE

RELATOR: DES. ELEITORAL PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

EMENTA:

PROPAGANDA PARTIDÁRIA. VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES DIÁRIAS. ÂMBITO ESTADUAL. PRIMEIRO E SEGUNDO SEMESTRES DO ANO DE 
2017. PARTIDO QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS E REGULAMENTARES. PLANO DE MÍDIA ADEQUADO. DEFERIMENTO.

Resolvem os Desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por decisão unânime, deferir o pedido, nos termos do voto do 
Relator.

Maceió, 15 de fevereiro de 2017.

Des. JOSÉ CARLOS MALTA MAQUES  Presidente

Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO  Relator

Dr. MARCELO TOLEDO SILVA  Procurador Regional Eleitoral substituto

Atas das Sessões

ATA DA 13ª SESSÃO, REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2017

SESSÃO ORDINÁRIA

Às quatorze horas e dez minutos do dia treze de fevereiro de dois mil e dezessete, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas reuniu-se, em 
sessão ordinária, sob a Presidência do Senhor Desembargador Eleitoral José Carlos Malta Marques, Presidente desta Corte. Compareceram 
os Senhores Desembargadores Eleitorais Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Gustavo de Mendonça Gomes, Orlando Rocha Filho, Paulo 
Zacarias da Silva, Alberto Maya de Omena Calheiros e José Fragoso Cavalcanti. Presentes, ainda, o Senhor Procurador Regional Eleitoral 
Substituto, Dr. Marcelo Toledo Silva, bem como o Senhor Secretário, Dr. Maurício de Omena Souza. Invocando a proteção de Deus, o 
Senhor Presidente, Desembargador Eleitoral José Carlos Malta Marques, declarou aberta a sessão. Ato contínuo, foi dispensada a leitura e 
aprovada a ata da sessão anterior. Inicialmente, o Senhor Presidente deu as boas-vindas ao Senhor Procurador Regional Eleitoral 
Substituto, Dr. Marcelo Toledo Silva. Na oportunidade, exalçou sua ledice em ter o dileto amigo compondo, mais uma vez, a bancada deste 
Pariato. JULGAMENTOS JUDICIAIS: RECURSO ELEITORAL Nº 211-85.2016.6.02.0042. ORIGEM: OLHO D'ÁGUA DAS FLORES-AL (42ª ZONA 
ELEITORAL - OLHO D'ÁGUA DAS FLORES). RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL PAULO ZACARIAS DA SILVA. RECORRENTE: CARLOS 
ANDRÉ PAES BARRETO DOS ANJOS. ADVOGADO: FELLIPE JOSÉ OLIVEIRA LOUREIRO. ADVOGADO: HENRIQUE JOSÉ CARDOSO TENÓRIO. 
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DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2019.
Considerando as informação contidas no

Despacho 0575764, da Sra. Secretária da Administração
Substituta, faço encaminhar os presentes autos eletrônicos
à Secretaria Judiciária, para a complementação da instrução
do pedido veiculado no Memorando 635 (0572060), conforme
o o art. 5°, § 1° e 2º, da Resolução nº 15787/2017 (0576918). 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
07/08/2019, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576924 e o código CRC AFA1FAB4.
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DESPACHO

Maceió, 07 de agosto de 2019.
 
Na intenção de aclarar a melhor atuação desta Secretaria

Judiciária, no que concerne ao pronunciamento da Senhora
Secretária de Administração Substituta (0575764), gize-se que a
explanação dos fatos destacados no Memorando 635 (0572060) e sua
remessa direta ao Senhor Diretor-Geral, a despeito da exigida
instrução indispensável ao seu prosseguimento, respaldam-se na
conveniência de uma investigação prévia da viabilidade orcamentária
do que é solicitado. A produção antecipada dos documentos
especificados na Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, antes de
verificada a concordância sobre a continuidade do feito, parece-nos
conduta incompatível à celeridade deste tipo de procedimento.

Feitas essas considerações, encaminhe-se o presente
processo administrativo à Coordenadoria de Jurisprudência e
Documentação, para cumprimento do Despacho GDG (0576924).

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 07/08/2019, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0577846 e o código CRC 819FD299.
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DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2019.
 
À Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo para as

providências cabíveis.
 
 

Sâmia Coelho Tenório
Coordenadora

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 03/09/2019, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0580138 e o código CRC 9F4AC157.
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TERMO DE REFERÊNCIA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA
 

1 – OBJETO
 
Prestação de serviços especializados de higienização do

acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco mil) itens do
acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 
2 – JUSTIFICATIVA
 
O acervo impresso da Biblioteca é constituído de

livros, fascículos de periódicos, e obras raras.
 
O manuseio e a exposição destes itens às condições

ambientais geram desgastes e acúmulo de elementos danosos à sua
conservação, comprometendo sua integridade física.

 
Nesta esteira, verifica-se que a higienização do acervo é

de fundamental importância, na medida que tem por escopo a
eliminação de sujidades extrínsecas às obras, tais como poeira,
partículas sólidas e elementos espúrios à estrutura física do papel,
objetivando, entre outros fatores, a permanência estética e estrutural
dele.

 
Impende mencionar que o Professor Doutor Francisco

José Zorzenon, do Instituto Biológico do Estado de São Paulo
recomendou, em Laudo Técnico emitido com a finalidade de avaliar
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as condições do acervo da ScASAL/AstBib, a higienização das obras
bibliográficas pelo menos uma vez por ano com o objetivo de evitar a
proliferação de pragas.

 
Portanto, o referido serviço é uma medida de caráter

preventivo imprescindível a este Regional a fim de que se preserve o
seu acervo. Cabe ressaltar, ainda, que sua execução periódica resulta
no aumento da vida útil do acervo, bem como na melhoria da
qualidade de vida dos funcionários e usuários que manuseiam ou são
expostos às obras.

 
3 – DEFINIÇÕES
 
Para fins deste Termo de Referência, adotam-se as

definições propostas pelo Dicionário de Biblioteconomia e
Arquivologia (Cunha; Cavalcanti, 2008) 1 e do livro Catalogação de
recursos bibliográficos: AACR2R em Marc 21 (Ribeiro, Antonia Motta
de Castro Memória, 2006)2.

 
Acervo – Conjunto de documentos conservados para o

atendimento das finalidades de uma biblioteca: informação, pesquisa,
educação e recreação.

 
Artefato – Qualquer objeto feito ou modificado por uma

ou mais pessoas.
 
1 CUNHA, Murilo Bastos da; CAVALCANTI, Cordélia

Robalinho de Oliveira. Dicionário de biblioteconomia e
arquivologia. Brasília : Briquet de Lemos, 2008.

2 RIBEIRO, Antonia Motta de Castro Memória.
Catalogação de recursos bibliográficos: AACR2R em Marc 21.
Brasília: Ed. do autor, 2006.

 
Higienização – Retirada da poeira e outros resíduos

estranhos aos documentos, usando instrumental indicado e técnicas
apropriadas para não produzir estragos. Objetiva a conservação dos
documentos.

 
Livro – Documento, formado pela reunião de folhas ou

cadernos, geralmente impressos e constituindo uma unidade
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bibliográfica.
 
Periódico – Fascículo numa série contínua sob o mesmo

título, publicado a intervalos regulares, por tempo ilimitado, sendo
cada fascículo numerado consecutivamente e com indicação de data.
O mesmo que publicação periódica.

 
Volume – Unidade material que reúne sob uma mesma

capa alguns elementos, tais como: folhas, cadernos, discos, formando
um todo ou como parte de um conjunto.

 
4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
4.1 – O serviço a ser realizado em duas etapas, está

especificado no Apêndice A deste Termo de Referência.
 
4.2 – Para fins de habilitação, a licitante deverá

apresentar atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a
licitante tenha executado, ou esteja executando satisfatoriamente
serviços que atendam às características de execução semelhantes à
parcela de maior relevância técnica e valor significativo do objeto
desta licitação.

 
4.2.1 – Para fins do disposto no art. 30, § 2º, II, da Lei

n.º 8.666/93, consideram-se como parcelas de maior relevância
técnica e valor significativo a prestação de serviços de higienização
de acervos bibliográficos em no mínimo 50 (cinquenta) volumes de
obras raras, 3.000 (três mil) volumes de periódicos e ou volumes de
livros, folhetos, teses e dissertações.

 
5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
5.1 – Dispor em seu quadro de pessoal de profissional

especializado em conservação, que supervisionará a execução do
serviço proposto, devendo a Contratada informar na data da
assinatura do contrato seu nome, endereço e telefone. Tal
profissional reportar-se-á diretamente à fiscalização contratual,
agindo como preposto da Contratada.
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5.2 – Comprovar a especialização do profissional no
momento da assinatura do contrato mediante cursos de capacitação,
tais como ABER ou outros similares.

 
5.3 – Realizar o serviço conforme as especificações

técnicas, pelo preço contratado e nos prazos constantes dos
Apêndices A e B, fornecendo toda a mão de obra qualificada e
necessária à sua completa execução, bem como se responsabilizar
pelo instrumental, ferramentas e materiais exigidos para a execução
do serviço contratado.

 
Observação: Os serviços deverão ser iniciados na data

indicada na Ordem de Início de Serviço.
 
5.4 – Manter o ambiente de trabalho sempre limpo,

retirando diariamente qualquer sobra de material para local
apropriado.

 
5.5 – Fornecer e impor a seus empregados o uso de

equipamentos de proteção individual (máscaras descartáveis PFF-2,
luvas descartáveis de borracha, óculos de proteção, aventais, guarda-
pós, toucas para cabelo, etc.) necessários ao serviço.

 
5.6 – Zelar pela preservação das obras durante os

processos de embalagem e manuseio.
 
5.7 – Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade

civil e administrativa pela execução dos serviços, responsabilizando-
se pelos encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários,
tributários e documentos concernentes ao contrato, inclusive
seguros contra acidentes de trabalho.

 
5.8 – Responsabilizar-se por danos e/ou prejuízos

causados diretamente por seus funcionários aos equipamentos,
instalações gerais e patrimônio da Contratante, inclusive danos
materiais e pessoais a terceiros na execução deste contrato,
decorrentes de sua culpa ou dolo, ficando obrigada a promover o
ressarcimento, apurado após regular processo administrativo.

 
5.9 – Fornecer relatório técnico no prazo de 10 (dez) dias
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úteis da conclusão dos serviços de cada etapa. O relatório deve
conter as seguintes informações:

 
a) Relação de itens higienizados;
b) Relação de itens infestados, caso haja;
c ) Relação de possíveis ocorrências durante os

procedimentos.
 
5.10 – Disponibilizar estrutura e pessoal de suporte para

troca de informações (orais e redigidas) com a Contratante e
equipamentos específicos para execução do serviço, suficientes para
atender prontamente às demandas inerentes ao objeto a ser
contratado no prazo acordado.

 
6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
 
6.1 – Nomear gestor/fiscal e respectivos substitutos,

com o objetivo de gerenciar/fiscalizar e acompanhar o contrato
administrativo.

 
6.2 – Informar à Contratada sobre os problemas

apresentados.
 
6.3 – Efetuar o pagamento à Contratada após o

recebimento definitivo dos volumes de material higienizado de cada
etapa e do respectivo relatório técnico, conforme prazos e
percentuais constantes no Apêndice B.

 
6.4 – Emitir Ordem de Início de Serviço específica para

cada etapa nos seguintes prazos:
 
a) Etapa 1 – OIS emitida no prazo de até 10 (dez) dias

úteis da assinatura do contrato;
b) Etapa 2 – OIS emitida até 10 (dez) dias úteis após o

recebimento definitivo da Etapa 1.
 
7 – DA ENTREGA E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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7.1 – O prazo máximo para a execução dos serviços será
de 35 dias úteis para cada Etapa, a contar da emissão da Ordem de
Serviço, conforme o cronograma de execução e pagamento
estabelecido no Apêndice B deste Termo de Referência.

 
7.2 – O recebimento do objeto dar-se-á:
 
a ) Provisoriamente, relativo aos volumes da etapa

correspondente, pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias úteis da entrega dos relatórios técnicos
previstos no subitem 5.9 deste Termo de Referência;

 
b) Após o recebimento provisório, o TRE-AL efetuará a

análise por amostragem em 10% do serviço realizado, qualitativa e
quantitativa, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, efetuando nesse
prazo o recebimento definitivo da etapa correspondente;

 
c ) A Contratada ficará obrigada a refazer, às suas

expensas, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, o serviço que vier a
ser recusado por estar em desconformidade com o especificado neste
Termo de Referência, ficando ciente de que o ato do recebimento
definitivo não implica na isenção de responsabilidade pelo serviço
prestado.

 
8 – DEFINIÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO
 
O pagamento deverá ser efetuado após o recebimento

definitivo dos serviços referentes a cada etapa e de acordo com a
porcentagem estabelecida no Apêndice B.

 
9 – DA GARANTIA
 
A contratada deverá garantir os serviços prestados por

um prazo de 06 (seis) meses, contados a partir do recebimento
definitivo, comprometendo-se a refazer a higienização de qualquer
volume que apresente sujidades em alguma de suas páginas, no
prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da solicitação do TRE-
AL, salvo no caso em que estas sejam comprovadamente de origem
posterior à execução do serviço.
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10 – LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 
A higienização será realizada nas dependências da

Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua
Aristeu de Andrade, 406, Farol, Maceió-AL em espaço a ser ajustado
pela Contratante.

 
13 – VISTORIA FACULTATIVA
 
13.1 – As empresas interessadas, caso julguem

necessário para melhor elaboração das propostas, poderão
efetuar visita técnica facultativa na unidade indicada no item 13.2
desse Anexo, para conhecimento das áreas em que serão prestados
os serviços, a fim de verificar possíveis dificuldades.

 
13.2 – As vistorias facultativas poderão ser realizadas

até a data prevista para abertura do certame e poderão ser
agendadas pelo telefone (82)2122-7734 com a Seção de Biblioteca do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de segunda a sexta-feira, no
horário das 14h às 18h.

 
APÊNDICE A
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS
 
A operação técnica de higienização tem a finalidade de

remover a sujidade acumulada na superfície e no interior dos itens,
que se constitui em fonte contínua de degradação do acervo. As
etapas do tratamento devem obedecer às seguintes especificações,
elaboradas de acordo com os padrões das instituições/associações
dedicadas à preservação de documentos (ABRACOR, ABER, BN,
Arquivo Nacional):

 
A ) Higienização interna – remoção de pó, resíduos

biológicos e detritos acumulados nos volumes por varredura com
trincha macia de cadernos ou tecido de algodão puro, com uso de
mesa de higienização apropriada para evitar a dispersão da poeira no
ar;

 
Termo de Referência SBEA 0708595         SEI 0006300-10.2019.6.02.8000 / pg. 29



B) Higienização das áreas externas dos volumes (corte
da cabeça, corte da frente e lombada) com utilização de aspirador de
pó com tanque de água. Além disso, deve ser utilizado tecido de
algodão puro, levemente umedecido em água com pequena porção de
bactericida ou álcool absoluto;

 
C ) Limpeza de obras com sujidade acumulada com o

tempo, que apresentem aspecto escurecido, com boneca
emborrachada;

D ) Higienização de todos os itens a seco com pano de
algodão puro, em todas as páginas;

E) Oxigenação de todas as páginas de todos os volumes;
F ) Retirada de materiais estranhos e causadores de

degradação (grampos, clipes, barbantes etc.), bem como realizar
pequenos reparos de colagens de paginas soltas ou rasgos;

G) Identificação e isolamento (quarentena) dos volumes
atacados por agentes biológicos de

degradação (fungos, bactérias, insetos e roedores).
 
APÊNDICE B
 
Cronograma de execução e pagamento do serviço de

higienização do acervo da Biblioteca - TRE/AL
 

 

Etapa Material
Quantidade
Estimada de
itens*

Prazo de entrega Pagamento

1ª
Periódicos +

Livros 
50% do total das

obras

2.500

Até 35 (trinta e
cinco) dias úteis,
contados da data
indicada para o

início dos
serviços, na

Ordem de Início
de Serviço da

Etapa 1.

50%

Até 35 (trinta e
cinco) dias úteis,
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2ª
Periódicos +

Livros
50% do total das

obras.

2.500

contados da data
indicada para o

início dos
serviços, na

Ordem de Início
de Serviço da

Etapa 2.

50%

Total  5.000  100%
 

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 01/07/2020, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0708595 e o código CRC C3E42C0A.

0006300-10.2019.6.02.8000 0708595v18
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Instituição: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Setor Requisitante: Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo

Responsável pela Demanda: Vera Lúcia Ferreira de Oliveira Matrícula: 30920068

E-mail: biblioteca@tre-al.jus.br Telefone: ( 82) 2122-7734

Objeto da futura contratação: Prestação de serviços especializados de higienização do acervo bibliográfico de 
aproximadamente 5.000 (cinco mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Objeto trata-se:
(  x  ) Serviço não continuado 
(      ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
(       ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço, considerando o Planejamento Estratégico, se 
for o caso.

           O acervo impresso da Biblioteca é constituído de livros, folhetos, fascículos de periódicos, teses e dissertações,
atas de distribuição, atas de sessões e obras raras.

          O manuseio e a exposição destes itens às condições ambientais geram desgastes e acúmulo de elementos danosos à
sua conservação, comprometendo sua integridade física.

         Nesta esteira, verifica-se que a higienização do acervo é de fundamental importância, na medida que tem por escopo
a eliminação de sujidades extrínsecas às obras, tais como poeira, partículas sólidas e elementos espúrios à estrutura física
do papel, objetivando, entre outros fatores, a permanência estética e estrutural dele.

         Impende mencionar que o Professor Doutor Francisco José Zorzenon, do Instituto Biológico do Estado de São Paulo
recomendou,  em Laudo Técnico emitido com a finalidade de avaliar as condições do acervo da ScASAL/AstBib, a
higienização das obras bibliográficas pelo menos uma vez por ano com o objetivo de evitar a proliferação de pragas.

Portanto, o referido serviço é uma medida de caráter preventivo imprescindível a este Regional a fim de que se
preserve o seu acervo. Cabe ressaltar, ainda, que sua execução periódica resulta no aumento da vida útil do acervo, bem
como na melhoria da qualidade de vida dos funcionários e usuários que manuseiam ou são expostos às obras.

2.  Quantidade de serviço a ser contratada

Limpeza e higienização em quantidade estimada de 5.000 (cinco mil) itens.

3.  Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços

 Após assinatura do contrato ou nota de empenho.

3.1 Valor estimado para contratação
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O valor estimado para contratação dos serviços R$ 13.350,00 (treze mil, trezentos e cinquenta reais)

3.2 Dotação Orçamentária:

A  despesa correrá por conta do Programa _____________cuja disponibilidade será informada posteriormente 
pela Secretaria de Administração (SAD).

4. Indicação do(s) membro(s) da equipe de planejamento e se necessário o(s) responsável(is) pela 
fiscalização

Equipe de Planejamento:

1 – Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo

Fiscalização: 

1 – Todos os Servidores lotados na Seção. 

 

Maceió/Al, 10 de junho de 2020.

Vera Lúcia Ferreira de Oliveira

Chefe da Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo
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REGÃO ELETRÔNICO FEDERAL XX/2019  
 

ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA DEFINITIVA DE PREÇOS 
 

 
PROPONENTE: Arqmega Gestão Documental Ltda. ME. 
 
ENDEREÇO: Rua Professor Dorival Dias Minhoto        N.º 240    Complemento: Apto 111A  
 

BAIRRO: Lauzane CIDADE: São Paulo UF: SP 
 
FONE: 11 2204-1309      CEL: 11 96696-3570        E-MAIL arqmega@arqmega.com.br 
 
CEP: 02435-090           C.N.P.J: 15.234.945/0001-45 

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO: 

NOME: David Daniel Mantovani 

R.G: 34.428.180                           C.P.F: 278.364.318-94 

PREPOSTO QUE REPRESENTARÁ A CONTRATADA DURANTE A VIGÊNCIA DO AJUSTE: 

NOME:  

R.G.................................................................C.P.F............................................................................ 
BANCO 

Banco do Brasil 001 
AGÊNCIA 

7012-2 
PRAÇA PAGAMENTO CONTA CORRENTE 

6649-4 
 

 
 

 

 

 

Observações: 

 
 

1) Fornecer preço à vista com tributos, despesas com mão de obra, materiais, equipamentos, 
ferramentas, fretes e outras de quaisquer naturezas incidentes sobre o serviço a ser prestado, 
deduzidos eventuais descontos; 
 
2) Pagamento exclusivamente por ordem bancária. 
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ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL DO 
ITEM ÚNICO 

ÚNICO 

Contratação de empresa para prestação de serviços especializados 
de higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000 
(cinco mil) itens da Seção de Análise, Seleção e Acompanhamento 
de Legislação/Assistência de Biblioteca do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, em estrita conformidade com o estabelecido 
neste Edital e seus Anexos. 

R$ 13.350,00 

 
PRAZO PARA ENTREGA/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme cronograma de execução 
e pagamento estabelecido no Apêndice B do Termo de Referência. 
 
 
PRAZO DE GARANTIA: 06 meses (mínimo 06 meses), contados a partir do recebimento 
definitivo. 
 
Observação 3: A licitante deverá se comprometer a refazer a higienização de qualquer volume 
que apresente sujidades em alguma de suas páginas, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contados da solicitação do TRE/AL, salvo no caso em que estas sejam comprovadamente de 
origem à execução do serviço. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da data fixada para a sessão pública 
deste Pregão. 
 
 
 
 
 
São Paulo, 30 de junho de 2020. 
 
 
 
 
 

 

 

________________________________________ 

David Daniel Mantovani – CPF 278.364.318-94 
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Dados Cadastrais                                         Dados Bancários  

Arqmega Gestão Documental Ltda. - ME 

Rua Professor Dorival Dias Minhoto 240 - Lauzane – 

CEP 02435-090 - São Paulo / SP 

CNPJ: 15.234.945/0001-45 

IM: 4.486.861-8 

Tel: 11 2204-1309 / Cel: 11 96696-3570   

arqmega@arqmega.com.br 

www.arqmega.com.br 

Conta PJ - Banco do Brasil (001) 

Ag 7012-2 

CC 6649-4 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4450 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CJD/SBEA

Senhora Coordenadora de Jurisprudência e
Documentação - CJD

 
Tendo em vista a possibilidade de remanejamento de

crédito orçamentário para cobrir a despesa objeto destes autos,
confirmado no processo SEI nº0005528-13.2020.6.02.8000, evento
(0716962), faço progredir o presente procedimento administrativo
cujo objetivo é a contratação de empresa para prestação de serviços
de limpeza e higienização do acervo deste Tribunal.

 
Ademais, registro que todos os esforços foram

deflagrados com o fito de promover a preservação do patrimônio
deste tribunal, bem como a saúde dos servidores e usuários da
Biblioteca, todavia, e considerados todos os elementos conjunturais,
sobretudo aqueles, à época com repercussão financeira para o
Tribunal, o fato era que esta Unidade de atuação administrativa não
mais dispunha de orçamento, para levar a efeito as ações pautadas
em necessidades básicas desta Biblioteca.

Enfatizo, ainda, que todos os elementos e justificativas
encontram-se inseridos no Termo de Referência evento (0708595) e
no Documento de Oficialização da Demanda (0725916 )

É de se registrar que vários Tribunais estão empenhados
em fazer este tipo de contratação pois, o momento em que estamos
vivendo, toda e qualquer prevenção de higienização, será necessária
para preservação da saúde, para tanto anexo  o contrato firmado com
o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, (0725942)

Diante do exposto, e em observância às prescrições
constantes na Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15 de dezembro de
2017, que trata das normas de contratação no âmbito deste Tribunal,
bem como do termo de referência formulado por esta subscritora
(evento SEI n.(0708595 ), encaminho o presente a Vossa Senhoria
para análise e deliberação.

 
Respeitosamente,
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Vera Lúcia Ferreira de Oliveira
Chefe da Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 01/07/2020, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0725959 e o código CRC E0DBE056.

0006300-10.2019.6.02.8000 0725959v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de julho de 2020.
 
Senhora Secretária,
 
Dando prosseguimento aos presentes autos,

iniciado por Vossa Senhoria, com vistas à contratação de
empresa para prestação de serviços especializados de
higienização de todo o acervo bibliográfico deste Tribunal,
segue a Informação 4450 (0725959), da Chefe da Seção de
Biblioteca, Editoração e Arquivo (SBEA), o Documento de
Oficialização da Demanda (DOD) (0725916), o Termo de
Referência (0708595), bem como a Proposta da Empresa
ArqMega Gestão Documental Ltda, cujo valor para realização
dos serviços é de R$ 13.350,00 (treze mil, trezentos e
cinquenta reais), evento (0725927).

 
Informo que a demora na tramitação deste

procedimento administrativo ocorreu pelo fato de que,
somente em 05 de junho do corrente ano, foi sinalizada
positivamente a possibilidade de remanejamento de crédito
para cobrir a presente demanda, tendo em vista a redução das
despesas do órgão, nesse período de teletrabalho, como
informado pelo Senhor Secretário de Administração no evento
(0716962).

 
Desta forma, seguem os autos ao conhecimento de

Vossa Senhoria para análise e demais providências cabíveis.
 
Respeitosamente,
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Sâmia Coelho Tenório
Coordenadora

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 02/07/2020, às 20:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0726736 e o código CRC 5B34AB14.

0006300-10.2019.6.02.8000 0726736v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de julho de 2020.
Diante do Despacho CJD (0726736) e Informação 4450

(0725959), devolvo o presente procedimento à Secretaria de
Administração para dar prossefguimento ao feito.

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 03/07/2020, às 09:30, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0726912 e o código CRC 6654A2CA.

0006300-10.2019.6.02.8000 0726912v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2020.

 

À Secretaria Judiciária
Assunto: Aprovação. Termo de Referência. 
 
 
Senhora Secretária,
 
Em virtude do disposto no artigo 111, Inciso VI, da

Resolução TRE/AL nº 15.904/2018, de 09 de julho de 2018,
encaminho os presentes autos para aprovação do Termo de
Referência, evento n.º 0708595.

 
Após, devolvê-los a este Gabinete para continuidade do

feito.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/07/2020, às 19:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0727554 e o código CRC 512E8AF2.

0006300-10.2019.6.02.8000 0727554v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de julho de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
Com espeque no artigo 111, Inciso VI, da Resolução

TRE/AL nº 15.904, de 09 de julho de 2018, aprovo o Termo de
Referência, evento n.º (0708595), oriundo da Coordenadoria de
Jurisprudência e Documentação, o qual versa sobre a prestação de
serviços especializados de higienização de acervo bibliográfico de
aproximadamente 5.000 (cinco mil) itens do acervo Biblioteca, deste
Regional.

 Isto posto, encaminho o presente feito a essa Secretaria
para as providências que o caso requer.

 Atenciosamente,
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 07/07/2020, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0728332 e o código CRC 1C1CEAB3.

0006300-10.2019.6.02.8000 0728332v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2020.
 
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação. Termo de Referência.
 
Senhor Diretor,
 
Aprovando Termo de Referência de evento

SEI 0708595, evoluo o feito à consideração superior de Vossa
Senhoria, em observância ao disposto no art. 7º da Resolução
TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

 
Por oportuno, ressaltando o entendimento de que,

em razão da natureza do serviço, bem como de seu método de
planejamento, reputa-se a unidade demandante autônoma
quanto ao dimensionamento da contratação, peço vênia para
sugerir, sendo da aquiescência de Vossa Senhoria, a remessa
do feito à COMAP, para a instrução de que trata o art. 8º da
mencionada Resolução.

 
Informo, ainda, que em atendimento ao disposto no

artigo 111, Inciso VI, da Resolução TRE/AL nº 15.904/2018,
de 09 de julho de 2018, o referido Termo de Referência foi
aprovado pela Secretaria Judiciária, conforme
evento 0728332.

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/07/2020, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0728986 e o código CRC E2D97DA4.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2020.
Aquiescendo com a proposição da SAD (0728986) e,

considerando o Termo de Referência (0708595), faço
encaminhar os presentes autos à COMAP para as
providências de que trata o art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
13/07/2020, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0729766 e o código CRC 41203749.

0006300-10.2019.6.02.8000 0729766v1
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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 julho de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0729766, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 13/07/2020, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0730772 e o código CRC D7032F7B.

0006300-10.2019.6.02.8000 0730772v1
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E-mail - 0730794

Data de Envio: 
  13/07/2020 17:04:57

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

Para:
    arqmega@arqmega.com.br
    vania.mcar@yahoo.com.br
    alemdolivro@yahoo.com.br
    roselikz@hotmail.com
    stephan@stephan-schafer.com

Assunto: 
  PROPOSTA - HIGIENIZAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - TRE-AL

Mensagem: 
  P.A. - 0006300-10.2019.6.02.8000

Prezado Senhor,

Este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para prestação de serviços
especializados de higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco mil) itens do
acervo Biblioteca, conforme termo de referência, em anexo, em resumo:

A) Higienização interna remoção de pó, resíduos biológicos e detritos acumulados nos volumes por
varredura com trincha macia de cadernos ou tecido de algodão puro, com uso de mesa de higienização
apropriada para evitar a dispersão da poeira no ar;

B) Higienização das áreas externas dos volumes (corte da cabeça, corte da frente e lombada) com
utilização de aspirador de pó com tanque de água. Além disso, deve ser utilizado tecido de algodão puro,
levemente umedecido em água com pequena porção de bactericida ou álcool absoluto;

C) Limpeza de obras com sujidade acumulada com o tempo, que apresentem aspecto escurecido, com
boneca emborrachada;

D) Higienização de todos os itens a seco com pano de algodão puro, em todas as páginas;

E) Oxigenação de todas as páginas de todos os volumes;

F) Retirada de materiais estranhos e causadores de degradação (grampos, clipes, barbantes etc.), bem
como realizar pequenos reparos de colagens de paginas soltas ou rasgos;

G) Identificação e isolamento (quarentena) dos volumes atacados por agentes biológicos de degradação
(fungos, bactérias, insetos e roedores).

Pedimos que na impossibilidade de enviar proposta, nos comunicar por este e-mail.

Atenciosamente

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0708595.html
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E-mail - 0730849

Data de Envio: 
  13/07/2020 17:52:30

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

Para (com cópia oculta):
    george@actionitec.com.br
    infomilenio@infomilenio.com.br
    zirigon@gmail.com
    contato@phasesarquivos.com.br
    contato@temporealproducoes.com.br
    samsilvaz@terra.com.br
    comercial@eventox.com.br
    assacon-celia@uol.com.br
    leolima100@hotmail.com
    imagemz@globo.com
    arquivos.org.doc@gmail.com
    licitacao@milanobrasil.com.br
    leticia.costa@tcibpo.com
    adm.bibliocoop@gmail.com

Assunto: 
  PROPOSTA - HIGIENIZAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - TRE-AL

Mensagem: 
  P.A. - 0006300-10.2019.6.02.8000

Prezado Senhor,

Este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para prestação de serviços
especializados de higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco mil) itens do
acervo Biblioteca, conforme termo de referência, em anexo, em resumo:

A) Higienização interna remoção de pó, resíduos biológicos e detritos acumulados nos volumes por
varredura com trincha macia de cadernos ou tecido de algodão puro, com uso de mesa de higienização
apropriada para evitar a dispersão da poeira no ar;

B) Higienização das áreas externas dos volumes (corte da cabeça, corte da frente e lombada) com
utilização de aspirador de pó com tanque de água. Além disso, deve ser utilizado tecido de algodão puro,
levemente umedecido em água com pequena porção de bactericida ou álcool absoluto;

C) Limpeza de obras com sujidade acumulada com o tempo, que apresentem aspecto escurecido, com
boneca emborrachada;

D) Higienização de todos os itens a seco com pano de algodão puro, em todas as páginas;

E) Oxigenação de todas as páginas de todos os volumes;

F) Retirada de materiais estranhos e causadores de degradação (grampos, clipes, barbantes etc.), bem
como realizar pequenos reparos de colagens de paginas soltas ou rasgos;

G) Identificação e isolamento (quarentena) dos volumes atacados por agentes biológicos de degradação
(fungos, bactérias, insetos e roedores).

Pedimos que na impossibilidade de enviar proposta, nos comunicar por este e-mail.

Atenciosamente

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0708595.html
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E-mail - 0730859

Data de Envio: 
  13/07/2020 17:56:57

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

Para (com cópia oculta):
    contato@phasesarquivos.com.br
    george@actionitec.com.br
    contato@temporealproducoes.com.br
    samsilvaz@terra.com.br
    comercial@eventox.com.br
    assacon-celia@uol.com.br
    leolima100@hotmail.com
    contato@mouraencadernacao.com.br
    infomilenio@infomilenio.com.br
    imagemz@globo.com
    arquivos.org.doc@gmail.com
    zirigon@gmail.com

Assunto: 
  PROPOSTA - HIGIENIZAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - TRE-AL

Mensagem: 
  P.A. - 0006300-10.2019.6.02.8000

Prezado Senhor,

Este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para prestação de serviços
especializados de higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco mil) itens do
acervo Biblioteca, conforme termo de referência, em anexo, em resumo:

A) Higienização interna remoção de pó, resíduos biológicos e detritos acumulados nos volumes por
varredura com trincha macia de cadernos ou tecido de algodão puro, com uso de mesa de higienização
apropriada para evitar a dispersão da poeira no ar;

B) Higienização das áreas externas dos volumes (corte da cabeça, corte da frente e lombada) com
utilização de aspirador de pó com tanque de água. Além disso, deve ser utilizado tecido de algodão puro,
levemente umedecido em água com pequena porção de bactericida ou álcool absoluto;

C) Limpeza de obras com sujidade acumulada com o tempo, que apresentem aspecto escurecido, com
boneca emborrachada;

D) Higienização de todos os itens a seco com pano de algodão puro, em todas as páginas;

E) Oxigenação de todas as páginas de todos os volumes;

F) Retirada de materiais estranhos e causadores de degradação (grampos, clipes, barbantes etc.), bem
como realizar pequenos reparos de colagens de paginas soltas ou rasgos;

G) Identificação e isolamento (quarentena) dos volumes atacados por agentes biológicos de degradação
(fungos, bactérias, insetos e roedores).

Pedimos que na impossibilidade de enviar proposta, nos comunicar por este e-mail.

Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
TRE-AL/SEIC
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
(82)98137-0017
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Orçamento para execução de serviço de HIGIENIZAÇÃO DO ACERVO 

A) Higienização interna  remoção de pó, resíduos biológicos e detritos acumulados 

nos volumes por varredura com trincha macia de cadernos ou tecido de algodão 

puro, com uso de mesa de higienização apropriada para evitar a dispersão da 

poeira no ar; 

  

B) Higienização das áreas externas dos volumes (corte da cabeça, corte da frente 

e lombada) com utilização de aspirador de pó com tanque de água. Além disso, 

deve ser utilizado tecido de algodão puro, levemente umedecido em água com 

pequena porção de bactericida ou álcool absoluto; 

 

C) Limpeza de obras com sujidade acumulada com o tempo, que apresentem 

aspecto escurecido, com boneca emborrachada; 

 

D) Higienização de todos os itens a seco com pano de algodão puro, em todas as 

páginas; 

 

E) Oxigenação de todas as páginas de todos os volumes; 
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F) Retirada de materiais estranhos e causadores de degradação (grampos, clipes, 

barbantes etc.), bem como realizar pequenos reparos de colagens de paginas soltas 

ou rasgos; 

 

G) Identificação e isolamento (quarentena) dos volumes atacados por agentes 

biológicos de degradação (fungos, bactérias, insetos e roedores). 
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: higienização / conservação de livros R$ 4,12

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,18

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Objeto: Registro de Preços aquisição de Álcool Líquido e Gel 70 , conforme solicitação
das Secretarias Municipais..

Descrição: Higienização / Conservação de Livros - Conforme edital e Anexo I.

Data: 13/05/2020 09:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:492020 / UASG:989983

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8.000

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.866.426/0001-28
* VENCEDOR *

HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M R$ 5,18

Relatór io gerado no dia 17/07/2020 21:38:10  ( IP:  187.65.35.36)

Relatório de Cotação: 0006300-10.2019.6.02.8000 - serviços especializados de
higienização do acervo bibliográfico

Pesquisa realizada entre 17/07/2020 21:37:18 e 17/07/2020 21:35:50

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

1) higienização / conservação de livros 2 5.000 Unidades 4,12 R$ 20.600,00

Valor Global: R$ 20.600,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

5.000 Unidades 4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 4.1 – O serviço a ser realizado em duas etapas, está especificado no Apêndice A deste Ter
mo de Referência. 4.2 – Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a licitante tenha executado, ou esteja executando sati
sfatoriamente serviços que atendam às características de execução semelhantes à parcela de maior relevância técnica e va
lor significativo do objeto desta licitação. 4.2.1 – Para fins do disposto no art. 30, § 2º, II, da Lei n.º 8.666/93, consideram-se c
omo parcelas de maior relevância técnica e valor significativo a prestação de serviços de higienização de acervos bibliográfic
os em no mínimo 50 (cinquenta) volumes de obras raras, 3.000 (três mil) volumes de periódicos e ou volumes de livros, folhe
tos, teses e dissertações.

1 / 2 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  "Álcool etílico hidratado 70%, líquido, incolor, com cheiro característico, destinado a desinfecção de superfícies fixas, para uso hospitalar. Acondicio
nado em frasco plástico lacrado de 1000 ml que permita a visualização interna do líquido, com tampa rosqueável. A embalagem deve conter informações de id
entificação, procedência, lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. MARCA: ITAJÁ/JALLES MACHADO                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R JOSE PEDRO BOESSIO, 114 THIAGO (51) 3341-6950 contato@hospbox.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,07

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Objeto: Registro de Preços aquisição de Álcool Líquido e Gel 70 , conforme solicitação
das Secretarias Municipais..

Descrição: Higienização / Conservação de Livros - Conforme edital e Anexo I.

Data: 13/05/2020 09:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:492020 / UASG:989983

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 11.000

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.866.426/0001-28
* VENCEDOR *

HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M R$ 3,07

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  "Álcool etílico hidratado 70%, líquido, incolor, com cheiro característico, destinado a antissepsia da pele, para uso hospitalar. Acondicionado em alm
otolia plástica lacrada de 100 ml, apresentando tampa em formato de bico injetor, com tampa conjugada que permita encaixe perfeito após abertura. A embalag
em deve conter informações de identificação, procedência, lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde." MARCA: FARMAX                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R JOSE PEDRO BOESSIO, 114 THIAGO (51) 3341-6950 contato@hospbox.com.br
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0006300-10.2019.6.02.8000 Unidade 01 5.000

Fontes de Consulta

Empresa Arqmega 2,67 -1,93 2,67

Empresa Infomilenium 7,00 2,40 Desconsiderado

BANCO DE PREÇOS 4,12 -0,48 4,12

39,15%

A Planilha  pode ser utilizada 4,60 1,80 3,40

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

3,40 16.975,00

2

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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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 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos de contratação de empresa de prestação

de serviços especializados de higienização do acervo bibliográfico de
aproximadamente 5.000 (cinco mil) itens do acervo Biblioteca, do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas., conforme especificações e
quantidades do termo de referência, evento 0708595 .

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços , despacho de vossa senhoria ,
evento 0730772.

 
Feita ampla pesquisa no Banco de Preços, com base em

procedimentos governamentais recentes e bem como solicitamos
cotação junto a várias empresas do ramo, eventos 0730794,
0730849 e 0730859, obtivemos proposta da Empresa Infomilenium
evento 0731382, ora desconsiderada pelo alto valor, na planilha da
Ordem de Serviço 02/2010 desta casa, bem como ainda consideramos
a proposta inaugural de abertura dos autos da Empresa Arqmega,
evento 0725927 e da ferramenta do banco de preços, relatório
evento 0733088, e concluímos a estimativa de valores com base na
planilha da OS 02/2010 evento 0733089 que considerou o valor
unitário por obra R$3,40 e Valor Global R$16.975,00 (dezesseis mil
novecentos e setenta e cinco reais) para os 5.000 itens do acervo
bibliográfico.

 
CATSER:. 22675.
 
Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade

Pregão, na forma Eletrônica, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº 10.024/2019 e 7.892/2013, com
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participação exclusiva de micro e pequenas empresas.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 17/07/2020, às 21:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0733090 e o código CRC 56326CAB.

0006300-10.2019.6.02.8000 0733090v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0733090, 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, levando-se em
consideração o Despacho GSAD 0716962.

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 19/07/2020, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0733129 e o código CRC C669F97F.

0006300-10.2019.6.02.8000 0733129v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2020.
 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os autos a Vossa Senhoria para elaboração da

minuta do edital da licitação.
 
Após, peço que direcionem o feito à AJ-DG para análise.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 19/07/2020, às 18:27, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0733145 e o código CRC 897D84D3.

0006300-10.2019.6.02.8000 0733145v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0733129).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/07/2020, às 19:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0733154 e o código CRC 1DE9D5AA.

0006300-10.2019.6.02.8000 0733154v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 227/20 (0733477).

Observação:

Conforme Despacho GSAD (0716962), no SEI 0005528-13.2020.6.02.8000, foi
utilizado saldo do crédito disponível para suprir a demanda, ao invés de incluí-la em
pedido de crédito adicional solicitado pela SBEA.

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 20/07/2020, às 19:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0733479 e o código CRC E6082190.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0733479         SEI 0006300-10.2019.6.02.8000 / pg. 78



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MinutaMinuta

PROCESSO Nº 0006300-10.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

                   Horário de Abertura: 14 horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação  na  modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO,  do tipo  MENOR  PREÇO,  objetivando  a
contratação  de  serviços  especializados  de  higienização  do  acervo  bibliográfico  de
aproximadamente  5.000  (cinco  mil)  itens  do  acervo  Biblioteca,  do  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria Judiciária
desta Corte.

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

1- DO OBJETO 

1.1. O  presente  Pregão  tem  por  objeto  a  contratação  de  serviços
especializados de higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco
mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situada na Rua
Aristeu de Andrade, nº 406 - Farol, Maceió-AL, em espaço a ser ajustado pela Contratante,
conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos. 

2 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E GARANTIA DOS SERVIÇOS

2.1. Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 35 (trinta e
cinco) dias úteis para cada etapa, a contar da emissão da  Ordem de Serviço, conforme
cronograma  de  execução  e  pagamento  estabelecido  no  Apêndice  B  do  Termo  de
Referência (Anexo I).

2.2. A contratada deverá garantir os serviços prestados por um prazo de
06 (seis) meses, contados a partir do recebimento definitivo, comprometendo-se a refazer
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

a higienização de qualquer volume que apresente sujidades em alguma de suas páginas,
no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da solicitação do TRE-AL, salvo no caso em
que estas sejam comprovadamente de origem posterior à execução do serviço. 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente  Microempresas  e
Empresas  de  Pequeno  Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF,
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências
deste Edital e seus anexos.

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

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

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

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

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

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

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em pro-
cesso de dissolução ou liquidação;

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art.
2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova reda-
ção dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

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

2
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49; 

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

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

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

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

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

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

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

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

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral  no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Gover-
no Federal, no sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3
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4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilida-
de do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventu-
ais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

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

4.5.1.  A  não  observância  do  disposto  no  subitem  anterior  poderá  ensejar
desclassificação no momento da habilitação

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

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

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigi-
dos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

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

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

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico du-
rante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedi-
mentos de negociação e julgamento da proposta.

4
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5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sis-
tema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especi-
ficações constantes no Anexo I; 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Con-
tratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que inci-
dam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

6.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos ob-
jetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, pre-
valecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas nor-
mas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações pú-
blicas.

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

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

5
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7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

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

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

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

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiti-
vo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

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

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-
mitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fe-
chado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
rência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia;

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.

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

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competiti-
va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances. 

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua pro-
posta.
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7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não se-
guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País;

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

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

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

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

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

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e jul-
gamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normati-

8

Minuta de edital (0740640)         SEI 0006300-10.2019.6.02.8000 / pg. 86



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassi-
ficação. 

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

8.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 16.975,00 (dezesseis mil
e novecentos e setenta e cinco reais), que de modo algum, vinculam a decisão
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

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

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a reali-
zação de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro ho-
ras de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

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

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio ele-
trônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceita-
ção da proposta.

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

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examina-
rá a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

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

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à sub-
sequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme
disposto no item 7.24.

8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventu-
al descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consul-
ta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

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

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-
tado, por falta de condição de participação.
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9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventu-
al ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequen-
te.

9.5. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habili-
tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

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

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

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

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

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

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emiti-
dos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
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9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilita-
ção:

9.10.1. Habilitação jurídica: 

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

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-
cumento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, filial ou agência;

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

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

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

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

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negati-
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va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual; 

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

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

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscri-
ção nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresen-
tação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último
exercício.

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

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6.  Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, compro-
var a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, median-
te apresentação de justificativa.
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9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

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

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

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es)
cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos re-
manescentes.

9.10.3. Qualificação técnica:

9.10.3.1. Atestado (ou declaração) de capacidade técnica, no mínimo
um, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público
ou privado, que comprove(m) que a licitante tenha executado, ou esteja
executando satisfatoriamente serviços que atendam às características de
execução semelhantes à parcela de maior relevância técnica e valor signi-
ficativo do objeto desta licitação.

9.10.3.1.1. Para fins do disposto no art. 30, § 2º, II,  da Lei n.º
8.666/93, consideram-se como parcelas de maior relevância técnica e
valor significativo a prestação de serviços de higienização de acervos
bibliográficos em no mínimo 50 (cinquenta) volumes de obras raras,
3.000 (três mil) volumes de periódicos e ou volumes de livros, folhe-
tos, teses e dissertações. 

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
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10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

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

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

c) conter a descrição de cada item ofertado;

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uni-
tário  em algarismos e  o  valor  global  em algarismos e por  extenso (art.  5º  da Lei  nº
8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa,  limitada, rigorosamente,  ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que esta-
beleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a  fase de regularização fiscal e traba-
lhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante ma-
nifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) deci-
são(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

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

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessa-
dos, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anterio-
res à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam;

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

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar a sessão reaberta.

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

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.
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13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

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

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a au-
toridade competente homologará o procedimento licitatório. 

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

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

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

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

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a reali-
zação do certame.

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

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios for-
mais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

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

15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor e
prazos de execução, em conformidade com este edital. 
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15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato. 

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO 

16.1. A execução da  contratação será acompanhada, fiscalizada e
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Ficará  impedido  de  licitar  e  de  contratar  com  a  União  e  será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

17.2. 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
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à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

17.3. 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.

17.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
 

a) multa de mora de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 10% (dez
por cent  o), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contra  -  
tual, na hipótese de atraso injustificado;

b) multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de decumprimento total, a
incidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanes-
cente de contrato.

17.4.1.  As  multas  de  mora  e  convencional  por  inexecução  parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% do valor total do contrato celebrado.

17.4.2. As  sanções  previstas  neste  Edital  poderão  ser  impostas
cumulativamente com as demais.

17.4.3. Na  hipótese  da  entrega  do  material  de  forma parcial,  o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do
material em atraso.

17.4.4.  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.

17.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

17.6. 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.

17.7. 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
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fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração. 

17.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.

17.9. 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.

17.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
17.11. O período de atraso será contado em dias corridos.

17.12. 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.

17.12.1.  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.

17.13. 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.

17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

18- DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado da seguinte forma: 50% (cinquenta por
cento) após a conclusão da 1ª Etapa dos serviços e 50% (cinquenta por cento) após a
conclusão da 2ª etapa dos serviços, conforme cronograma disposto no Anexo I (Termo de
Referência - Apêndice B), mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até
10  (dez)  dias  após  o  atesto  da  nota  fiscal  respectiva,  a  qual  deverá  ser  entregue
acompanhado das certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, somente após
a conclusão dos serviços.

18.2. Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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18.5. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

18.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

18.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020,
alocados  no  Programa de  Trabalho  -  Gestão  do  Processo  Eleitoral;  PTRES  n°  084621
(Julgamento  de  Causas  e  Gestão  Administrativas)  -  Natureza  da  Despesa  n°  339039
(Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

20.1. São obrigações do Contratante:

a) Nomear gestor/fiscal e respectivos substitutos, com o objetivo de gerenci-
ar/fiscalizar e acompanhar o contrato administrativo;

b) Informar à Contratada sobre os problemas apresentados;

c) Efetuar o pagamento à Contratada após o recebimento definitivo dos volu-
mes de material higienizado de cada etapa e do respectivo relatório técnico,
conforme prazos e percentuais constantes no Apêndice B do Termo de Refe-
rência (Anexo I);
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d) Emitir Ordem de Início de Serviço específica para cada etapa nos seguintes
prazos:

d.1) Etapa 1 – OIS emitida no prazo de até 10 (dez) dias úteis da assinatura
do contrato;

d.2)  Etapa 2 –  OIS emitida até 10 (dez)  dias  úteis  após o  recebimento
definitivo da Etapa 1.

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21.1. São obrigações da contratada:

a) Dispor em seu quadro de pessoal de profissional especializado em con-
servação,  que  supervisionará  a  execução do  serviço proposto,  devendo a
Contratada informar na data da assinatura do contrato seu nome, endereço e
telefone. Tal profissional reportar-se-á diretamente à fiscalização contratual,
agindo como preposto da Contratada;

b) Comprovar a especialização do profissional no momento da assinatura do
contrato mediante cursos de capacitação, tais como ABER ou outros simila-
res;
c) Realizar o serviço conforme as especificações técnicas, pelo preço contra-
tado e nos prazos constantes dos Apêndices A e B (Termo de Referência –
Anexo I), fornecendo toda a mão de obra qualificada e necessária à sua com-
pleta execução, bem como se responsabilizar pelo instrumental, ferramentas
e materiais exigidos para a execução do serviço contratado;

d) Iniciar os serviços na data indicada na Ordem de Início de Serviço;

e) Manter o ambiente de trabalho sempre limpo, retirando diariamente qual-
quer sobra de material para local apropriado;

f) Fornecer e impor a seus empregados o uso de equipamentos de proteção
individual (máscaras descartáveis PFF-2, luvas descartáveis de borracha, ócu-
los de proteção, aventais, guarda-pós, toucas para cabelo, etc.) necessários
ao serviço;

g) Zelar pela preservação das obras durante os processos de embalagem e
manuseio;

h) Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela
execução dos serviços, responsabilizando-se pelos encargos fiscais, sociais,
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trabalhistas, previdenciários, tributários e documentos concernentes ao con-
trato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho;

i) Responsabilizar-se por danos e/ou prejuízos causados diretamente por seus
funcionários aos equipamentos, instalações gerais e patrimônio da Contratan-
te, inclusive danos materiais e pessoais a terceiros na execução deste contra-
to, decorrentes de sua culpa ou dolo, ficando obrigada a promover o ressarci-
mento, apurado após regular processo administrativo;

j) Fornecer relatório técnico no prazo de 10 (dez) dias úteis da conclusão dos
serviços de cada etapa. O relatório deve conter as seguintes informações: 

j.1) Relação de itens higienizados; 
j.2) Relação de itens infestados, caso haja; 
j.3) Relação de possíveis ocorrências durante os procedimentos. 

k)  Disponibilizar estrutura e pessoal de suporte para troca de informações
(orais e redigidas) com a Contratante e equipamentos específicos para execu-
ção do serviço, suficientes para atender prontamente às demandas inerentes
ao objeto a ser contratado no prazo acordado;

l) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compro-
misso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

22- DO RECEBIMENTO

22.1. Os serviços serão executados no prazo de 35 (trinta e cinco) dias
úteis para cada etapa, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme o cronograma
de execução e pagamento estabelecido no Apêndice B do Termo de Referência (Anexo I). 

22.2. O recebimento será efetuado da seguinte forma:

a) Provisoriamente, relativo aos volumes da etapa correspondente, pelo res-
ponsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circuns-
tanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis da entrega dos
relatórios técnicos previstos no subitem 5.9 do Termo de Referência (Anexo
I);

b) Definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento provisó-
rio, prazo durante o qual será feita uma análise qualitativa e quantitativa por
amostragem em 10% do serviço realizado. 
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22.3. A Contratada ficará obrigada a refazer, às suas expensas, no prazo de
até 15 (quinze) dias úteis, o serviço que vier a ser recusado por estar em desconformida-
de com o especificado no Termo de Referência (Anexo I), ficando ciente de que o ato do
recebimento definitivo não implica isenção de responsabilidade pelo serviço prestado.

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica observarão o horário de Brasília – DF.

23.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua valida-
de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-
buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-
tação.

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contrata-
ção. 

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

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

23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
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23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

23.13. O Edital e seus anexos  poderão ser  lidos  na sala  da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado
em  Maceió,  ou  ainda,  nos  sites www.tre-al.jus.br  e  www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

23.14. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió –  Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, XX de XXXX  de 2020.

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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                        ANEXO I

                                  TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO

Prestação de serviços especializados de higienização do acervo bibliográfico de aproxi-
madamente 5.000 (cinco mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas. 

2 – JUSTIFICATIVA

O acervo impresso da Biblioteca é constituído de livros,  fascículos de periódicos,  e
obras raras. 

O manuseio e a exposição destes itens às condições ambientais geram desgastes e
acúmulo de elementos danosos à sua conservação, comprometendo sua integridade
física. 

Nesta esteira, verifica-se que a higienização do acervo é de fundamental importância,
na medida que tem por escopo a eliminação de sujidades extrínsecas às obras, tais
como poeira, partículas sólidas e elementos espúrios à estrutura física do papel, objeti-
vando, entre outros fatores, a permanência estética e estrutural dele. 

Impende mencionar que o Professor Doutor Francisco José Zorzenon, do Instituto Bioló-
gico do Estado de São Paulo recomendou, em Laudo Técnico emitido com a finalidade
de avaliar as condições do acervo da ScASAL/AstBib, a higienização das obras biblio-
gráficas pelo menos uma vez por ano com o objetivo de evitar a proliferação de pragas.

Portanto, o referido serviço é uma medida de caráter preventivo imprescindível a este
Regional a fim de que se preserve o seu acervo. Cabe ressaltar, ainda, que sua execu-
ção periódica resulta no aumento da vida útil do acervo, bem como na melhoria da
qualidade de vida dos funcionários  e usuários  que manuseiam ou são expostos às
obras. 

3 – DEFINIÇÕES 

Para fins deste Termo de Referência, adotam-se as definições propostas pelo Dicionário
de Biblioteconomia e Arquivologia (Cunha; Cavalcanti, 2008) 1 e do livro Catalogação
de recursos bibliográficos: AACR2R em Marc 21 (Ribeiro, Antonia Motta de Castro Me-
mória, 2006)2. 

Acervo – Conjunto de documentos conservados para o atendimento das finalidades de
uma biblioteca: informação, pesquisa, educação e recreação. 

Artefato – Qualquer objeto feito ou modificado por uma ou mais pessoas. 

1 CUNHA, Murilo Bastos da; CAVALCANTI, Cordélia Robalinho de Oliveira. Dicionário de
biblioteconomia e arquivologia. Brasília : Briquet de Lemos, 2008. 

2 RIBEIRO, Antonia Motta de Castro Memória.  Catalogação de recursos bibliográficos:
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AACR2R em Marc 21. Brasília: Ed. do autor, 2006. 

Higienização – Retirada da poeira e outros resíduos estranhos aos documentos, usando
instrumental indicado e técnicas apropriadas para não produzir estragos. Objetiva a
conservação dos documentos. 

Livro – Documento, formado pela reunião de folhas ou cadernos, geralmente impressos
e constituindo uma unidade bibliográfica. 

Periódico –  Fascículo numa série contínua sob o mesmo título, publicado a intervalos
regulares,  por tempo ilimitado, sendo cada fascículo numerado consecutivamente e
com indicação de data. O mesmo que publicação periódica. 

Volume –  Unidade material que reúne sob uma mesma capa alguns elementos, tais
como: folhas, cadernos, discos, formando um todo ou como parte de um conjunto 

4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

4.1 – O serviço a ser realizado em duas etapas, está especificado no Apêndice A deste
Termo de Referência.

4.2 – Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade
técnica,  expedido(s)  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  que
comprove(m) que a licitante tenha executado, ou esteja executando satisfatoriamente
serviços que atendam às características de execução semelhantes à parcela de maior
relevância técnica e valor significativo do objeto desta licitação.

4.2.1 – Para fins do disposto no art. 30, § 2º, II, da Lei n.º 8.666/93, consideram-se
como parcelas de maior relevância técnica e valor significativo a prestação de ser-
viços de higienização de acervos bibliográficos em no mínimo 50 (cinquenta) volu-
mes de obras raras, 3.000 (três mil) volumes de periódicos e ou volumes de livros,
folhetos, teses e dissertações.

5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 – Dispor em seu quadro de pessoal de profissional especializado em conservação,
que supervisionará a execução do serviço proposto, devendo a Contratada informar na
data da assinatura do contrato seu nome, endereço e telefone. Tal profissional repor-
tar-se-á diretamente à fiscalização contratual, agindo como preposto da Contratada.

5.2 – Comprovar a especialização do profissional no momento da assinatura do contra-
to mediante cursos de capacitação, tais como ABER ou outros similares.

5.3 – Realizar o serviço conforme as especificações técnicas, pelo preço contratado e
nos prazos constantes dos Apêndices A e B, fornecendo toda a mão de obra qualificada
e necessária à sua completa execução, bem como se responsabilizar pelo instrumental,
ferramentas e materiais exigidos para a execução do serviço contratado.

Observação: Os serviços deverão ser iniciados na data indicada na Ordem de Início de
Serviço. 

5.4 – Manter o ambiente de trabalho sempre limpo, retirando diariamente qualquer
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sobra de material para local apropriado.

5.5 – Fornecer e impor a seus empregados o uso de equipamentos de proteção indi-
vidual  (máscaras descartáveis  PFF-2,  luvas descartáveis  de borracha,  óculos  de
proteção, aventais, guarda-pós, toucas para cabelo, etc.) necessários ao serviço.

5.6 – Zelar pela preservação das obras durante os processos de embalagem e ma-
nuseio.

5.7 –  Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela
execução dos serviços, responsabilizando-se pelos encargos fiscais, sociais, traba-
lhistas, previdenciários, tributários e documentos concernentes ao contrato, inclusi-
ve seguros contra acidentes de trabalho.

5.8 –  Responsabilizar-se por danos e/ou prejuízos causados diretamente por seus
funcionários aos equipamentos, instalações gerais e patrimônio da Contratante, in-
clusive danos materiais e pessoais a terceiros na execução deste contrato, decor-
rentes de sua culpa ou dolo, ficando obrigada a promover o ressarcimento, apurado
após regular processo administrativo.

5.9 –  Fornecer relatório técnico no prazo de 10 (dez) dias úteis da conclusão dos
serviços de cada etapa. O relatório deve conter as seguintes informações:

a) Relação de itens higienizados; 
b) Relação de itens infestados, caso haja; 
c) Relação de possíveis ocorrências durante os procedimentos. 

5.10  –  Disponibilizar  estrutura  e pessoal  de  suporte  para troca de informações
(orais e redigidas) com a Contratante e equipamentos específicos para execução do
serviço, suficientes para atender prontamente às demandas inerentes ao objeto a
ser contratado no prazo acordado.

6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 –  Nomear gestor/fiscal e respectivos substitutos, com o objetivo de gerenciar/
fiscalizar e acompanhar o contrato administrativo.

6.2 – Informar à Contratada sobre os problemas apresentados.

6.3 – Efetuar o pagamento à Contratada após o recebimento definitivo dos volumes
de material higienizado de cada etapa e do respectivo relatório técnico, conforme
prazos e percentuais constantes no Apêndice B.

6.4 –  Emitir Ordem de Início de Serviço específica para cada etapa nos seguintes
prazos:

a) Etapa 1 – OIS emitida no prazo de até 10 (dez) dias úteis da assinatura do con-
trato; 
b)  Etapa 2 – OIS emitida até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da
Etapa 1. 

7 – DA ENTREGA E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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7.1 – O prazo máximo para a execução dos serviços será de 35 dias úteis para cada
Etapa, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme o cronograma de exe-
cução e pagamento estabelecido no Apêndice B deste Termo de Referência.

7.2 – O recebimento do objeto dar-se-á:

a) Provisoriamente, relativo aos volumes da etapa correspondente, pelo responsá-
vel por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assi-
nado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis da entrega dos relatórios técnicos
previstos no subitem 5.9 deste Termo de Referência; 

b) Após o recebimento provisório, o TRE-AL efetuará a análise por amostragem em
10% do serviço realizado, qualitativa e quantitativa, no prazo de até 15 (quinze)
dias úteis, efetuando nesse prazo o recebimento definitivo da etapa corresponden-
te; 

c)  A Contratada ficará obrigada a refazer, às suas expensas, no prazo de até 15
(quinze) dias úteis, o serviço que vier a ser recusado por estar em desconformidade
com o especificado neste Termo de Referência, ficando ciente de que o ato do rece-
bimento definitivo não implica na isenção de responsabilidade pelo serviço presta-
do. 

8 – DEFINIÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento deverá ser efetuado após o recebimento definitivo dos serviços refe-
rentes a cada etapa e de acordo com a porcentagem estabelecida no Apêndice B. 

9 – DA GARANTIA 

A contratada deverá garantir os serviços prestados por um prazo de 06 (seis) me-
ses, contados a partir do recebimento definitivo, comprometendo-se a refazer a hi-
gienização de qualquer volume que apresente sujidades em alguma de suas pági-
nas, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da solicitação do TRE-AL, salvo
no caso em que estas sejam comprovadamente de origem posterior à execução do
serviço. 

10 – LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A higienização será realizada nas dependências da Biblioteca do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, 406, Farol, Maceió-AL em
espaço a ser ajustado pela Contratante. 

11 – VISTORIA FACULTATIVA 

11.1 – As empresas interessadas, caso julguem necessário para melhor elaboração
das propostas,  poderão efetuar visita técnica facultativa na unidade indicada no
item 11.2 desse Anexo, para conhecimento das áreas em que serão prestados os
serviços, a fim de verificar possíveis dificuldades.

13.2 –  As vistorias facultativas poderão ser realizadas até a data prevista para
abertura do certame e poderão ser agendadas pelo telefone (82)2122-7734 com a
Seção de Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de segunda a sexta-
feira, no horário das 14h às 18h.

29

Minuta de edital (0740640)         SEI 0006300-10.2019.6.02.8000 / pg. 107



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

APÊNDICE A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

A operação técnica de higienização tem a finalidade de remover a sujidade acumu-
lada na superfície e no interior dos itens, que se constitui em fonte contínua de de-
gradação do acervo. As etapas do tratamento devem obedecer às seguintes especi-
ficações, elaboradas de acordo com os padrões das instituições/associações dedica-
das à preservação de documentos (ABRACOR, ABER, BN, Arquivo Nacional): 

A) Higienização interna – remoção de pó, resíduos biológicos e detritos acumu-
lados nos volumes por varredura com trincha macia de cadernos ou tecido de
algodão puro, com uso de mesa de higienização apropriada para evitar a dis-
persão da poeira no ar; 

B)  Higienização das áreas externas dos volumes (corte da cabeça, corte da
frente e lombada) com utilização de aspirador de pó com tanque de água. Além
disso,  deve ser  utilizado  tecido de  algodão puro,  levemente umedecido em
água com pequena porção de bactericida ou álcool absoluto; 

C) Limpeza de obras com sujidade acumulada com o tempo, que apresentem
aspecto escurecido, com boneca emborrachada; 

D) Higienização de todos os itens a seco com pano de algodão puro, em todas
as páginas; 

E) Oxigenação de todas as páginas de todos os volumes; 

F) Retirada de materiais estranhos e causadores de degradação (grampos, cli-
pes, barbantes etc.), bem como realizar pequenos reparos de colagens de pagi-
nas soltas ou rasgos; 

G) Identificação e isolamento (quarentena) dos volumes atacados por agentes
biológicos de degradação (fungos, bactérias, insetos e roedores).

APÊNDICE B

Cronograma de execução e pagamento do serviço de higienização do acervo da Bi-
blioteca - TRE/AL 

Etapa Material Quantidade
Estimada de

itens

Prazo de entrega Pagamento

1ª Periódicos + Livros

50% do total das
obras

2.500 Até 35 (trinta e cinco) dias
úteis, contados da data

indicada para o início dos
serviços, na Ordem de Início de

Serviço da Etapa 1.

50%

2ª Periódicos + Livros

50% do total das
obras

2.500 Até  35  (trinta  e  cinco)  dias
úteis,  contados  da  data
indicada  para  o  início  dos
serviços, na Ordem de Início de
Serviço da Etapa 2.

50%

Total 5.000 100%
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         ANEXO II

                                                                              PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social

CNPJ
Endereço

CEP
Fones:

Fax
E-mail

Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo

Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço

CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor

CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco

Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo

Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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INFORMAÇÃO Nº 5389 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhora Secretária substituta,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de serviços
especializados de higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000
(cinco mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, de acordo com o Despacho
SEIC (0733090).

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Saliento que, na referida minuta, foram complementadas as disposições relativas às
Sanções Administrativas.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal. O Decreto nº
10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a orientação do
TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da proposta, ele deve
ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou posicionamento do TCU
sobre o tema após a edição do referido Decreto, esta Seção divulgou os valores
estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa Senhoria.

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 04/08/2020, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
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Técnico Judiciário, em 05/08/2020, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0740641 e o código CRC 6C265E16.

0006300-10.2019.6.02.8000 0740641v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de agosto de 2020.
Reporto-me à Informação nº 5389, da SLC

(doc. 0740641), acerca da qual nada tenho a opor, para
submeter os presentes autos à análise da Assessoria Jurídica,
com vistas à aprovação da minuta de edital de
evento 0740640.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/08/2020, às 23:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0742035 e o código CRC 654D4A72.

0006300-10.2019.6.02.8000 0742035v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0006300-10.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA JUDICIÁRIA
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIVROS

Parecer nº 1427 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 

Tratam os autos de pretensão de contratação de
serviços especializados de higienização do acervo
bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco mil) itens do
acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria
Judiciária desta Corte.

A contratação, segundo consta no termo de
referência (0708595), visa a assegurar a eliminação de
sujidades extrínsecas às obras, tais como poeira, partículas
sólidas e elementos espúrios à estrutura física do papel,
objetivando, entre outros fatores, a permanência estética e
estrutural do acervo.
 
2. DO PROCEDIMENTO
 

O Termo de Referência foi  devidamente aprovado
pelo Senhor Secretário de Administração ( 0727554),
conforme determina a regulamentação de regência.

A SEIC/COMAP elaborou informação -
evento 0733090,  encontrando o valor estimado por obra de
R$ 3,40 e valor global R$ 16.975,00 (dezesseis mil novecentos
e setenta e cinco reais) para os 5.000 itens do acervo
bibliográfico.

Aquela seção encerrou por sugerir a realização de
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento
na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 
10.024/2019 e e 7.892/2013, com participação exclusiva de
micro e pequenas empresas.

No evento 0733477, tem-se as reservas de crédito,
a cargo da COFIN.

A SLC elaborou e juntou aos autos a minuta do
edital e anexos (0740640) reportando, por meio do evento 
0740641, que a minuta foi elaborada para conferir às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, exclusividade
na participação do certame, de acordo com o Despacho SEIC
(0733090). Ressaltou ainda que foram divulgados no edital os
preços orçados pela administração, como já foi devidamente
fundamentado em outros procedimentos semelhantes,
ancorado em  entendimento do TCU,  despeito do o sigilo
facultado pelo Decreto nº 10.024/2019.

Em seguida,  vieram os autos a esta AJ-DG, para
análise, 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.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos, tendo
as nuanças técnicas e financeiras sido verificadas pelas
unidades competentes, passamos a opinar nos termos que
seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
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Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Dessa forma, sendo os serviços em foco

catalogados como serviços comuns,  tem-se que o objeto da
presente licitação pode ser adquirido via pregão, registrando-
se, ainda, que todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 14 do
Decreto nº 12.024/2019 foram devidamente observados.

Frise-se que o presente procedimento contém todos
os elementos necessários, segundo as prescrições do art.
8º do Decreto nº 12.024/2019, quais sejam, a justificativa da
contratação, o termo de referência, a planilha de custo,
previsão orçamentária e a minuta do edital, sendo que esta
não traz cláusula restritiva ou impertinente para a execução
do objeto contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc.
XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do antedito Decreto,
pendente, ainda, a autorização de abertura da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 12.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a não adoção da restrição
de participação a microempresas e empresas de pequeno
porte.  
 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
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 Em face do que determina a Portaria Presidência
nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, - segue a
pertinente lista de verificação relativa ao Anexo I: Licitação –
modalidade Pregão Eletrônico – Aplicável a bens e serviços,
exceto os referentes à tecnologia da informação e a obras e
serviços de engenharia. 
LISTA DE VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 5.450/05, necessários à instrução
da fase interna do procedimento licitatório na modalidade pregão, no
formato eletrônico.
 

Item Questionário
Sim Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 
1

Foi autuado processo administrativo
específico para a aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? SIM A

esclarecer

TERMO DE REFERÊNCIA

3
O Termo de Referência contém
justificativa da necessidade pública que
demanda a futura contratação?

SIM
 0708595
 

4
O Termo de Referência contém adequada
descrição dos bens e/ou serviços que serão
contratados?

SIM idem

5
O Termo de Referência contém
justificativa para enquadramento do objeto
como bem e/ou serviço comum?

SIM
 

idem

6
O Termo de Referência contém
justificativa para utilização do Pregão
Presencial em detrimento do Eletrônico?

N/A idem

7
O Termo de Referência contém
justificativa para prévia seleção de marcas
e/ou especificações?

N/A idem

8
O Termo de Referência contém
justificativa para exigência de exibição de
amostras ao longo do processo de
licitação?

N/A idem

9 O Termo de Referência contém
justificativa para o agrupamento de itens?

 
N/A

  

10
O Termo de Referência contém
justificativa para a exigência de atestados
de capacidade técnica?

 A
esclarecer

11

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

  Idem

12
O Termo de Referência prevê regras claras
para a apresentação de atestados de
capacidade técnica?

  Idem

13

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

Vide
item 10  

O Termo de Referência contém
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14
justificativa para a necessidade de
apresentação de atestados independentes
para cada capacitação técnica a ser
comprovada?

N/A idem

15
O Termo de Referência contém
justificativa para vistoria e/ou visita
técnica?

 Facultativa

16
O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações de tempo,
época e/ou de locais específicos para
atestados de capacidade técnica?

N/A  

17
O Termo de Referência contém
justificativa para a cotação de quantidade
inferior à demandada?

N/A  

18
O Termo de Referência contém
justificativa para contratação de serviços
mediante alocação de postos de trabalho
(mão de obra residente)?

N/A  

19

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

N/A  

20

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

N/A  

21

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

SIM  

22 O Termo de Referência contempla
requisitos de sustentabilidade? NÃO A esclarecer

23 Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade competente? SIM 0727554

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM
0733090
 

25

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

SIM idem

26 Foi produzida planilha comparativa com
os preços encontrados? SIM

0733089
 

27
A Seção de Compras analisou os preços
encontrados na pesquisa ou submeteu
ao exame da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM  

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta, na
forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o objeto da
contratação não implique em vínculo empregatício entre o
obreiro e a contratada)

28

A minuta do edital contém previsão de
participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedade cooperativa, em face
do valor estimado para o item da
contratação?

SIM 0733089

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

N/A  

30

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

N/A  

31

A minuta do edital contém previsão de
cota reservada às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de 25%,
relativamente ao objeto da contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

32

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

N/A  

Competitividade

33

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

SIM  

34

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

N/A  

35

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

N/A  

36
A minuta do edital contém definição da
forma de apresentação de lances, dos
critérios de julgamento, classificação e
aceitação das propostas?

SIM 0740640

37
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM idem

38
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta do
edital estão de acordo com a legislação?

SIM idem

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

posterior

40
A minuta do edital contempla a avaliação
quanto aos critérios de habilitação
econômico-financeira?

N/A  

41
A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a exequibilidade das
propostas?

N/A  

42
A minuta de edital se abstém de definir
de forma genérica penalidades aplicáveis
na fase de julgamento da licitação?

SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente estabelece
prazo razoável (não exíguo) para início  

O edital não
incluiu
minuta
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da prestação de serviços? contrato

44

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

 
Incluir
minuta de
contrato

45
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das obrigações atribuídas ao
contratante e à fornecedora?

 
Incluir
minuta de
contrato

46

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

 
Incluir
minuta de
contrato

47

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

 
Incluir
minuta de
contrato

48

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

 
Incluir
minuta de
contrato

49
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente estabelece,
quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

 
Incluir
minuta de
contrato

50
A minuta do contrato contém requisitos
de qualidade que viabilizem a vinculação
da remuneração com os resultados?

 
Incluir
minuta de
contrato

51
A minuta do contrato/ata contém
cláusula com previsão de reajuste e/ou
repactuação de preços?

 
Incluir
minuta de
contrato

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

 
Incluir
minuta de
contrato

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas que dispõe sobre margem de
preferência foram observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015.

 N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi
verificada a possibilidade de a licitação
ser exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º
do Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei
nº 11.488/07

SIM  

55
Foi verificada a eventual incidência das
exceções previstas no art. 10 do Decreto
nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

N/A  

56

Consta dos autos a análise e aprovação
da minuta de edital e seus anexos pela
assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93

 Em curso

57

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

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

 Próxima fase

59

Consta a designação do pregoeiro e
equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº
10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30,
VI, do Decreto nº 5.450/05

 Próxima fase

60

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

SIM
0733477
 

62

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

N/A  

63
Os autos do processo contêm
declaração do ordenador da despesa
(artigo 16, II, da Lei Complementar nº
101/2000), conforme o caso?

N/A   

 
 5. DAS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS
 

Para o regular andamento do feito, faz-se
necessário trazer aos autos os elementos relativos aos itens
 2,  10 e 22 da tabela acima, faltantes, salvo melhor
percepção.

 
Ademais, após a juntada dos itens acima, que

integrarão o edital,  há que se incluir  a minuta contratual,
vez que o objeto dos autos implica obrigações futuras e
prazos de cumprimento a serem observados por etapas
específicas. 

 

6. CONCLUSÃO
 

 
Em face das alterações acima apontadas, seguem os

autos à SAD, para aperfeiçoamento da instrução.
 
Atenciosamente,

 
 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 07/08/2020, às 10:36, conforme art. 1º, III, "b", da

Parecer 1427 (0742085)         SEI 0006300-10.2019.6.02.8000 / pg. 119



Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 07/08/2020, às 10:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0742085 e o código CRC 882B910B.

0006300-10.2019.6.02.8000 0742085v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de agosto de 2020.
Em atenção ao Parecer 1427, da Assessoria Jurídica

(doc. 0742085), remeto os prsentes autos à SBEA, para que
inclua no Termo de Referência as informações relativas aos
itens 10 e 22 da Lista de Verificação que integra o citado
Parecer.

Quanto ao item 2 da referida lista, solicito que a
Unidade informe se a despesa fora objeto de programação da
Unidade, para efeito de inclusão na POA 2020 e respectiva
absorção no Planejamento de Contratações.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/08/2020, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0742611 e o código CRC B3F52F87.

0006300-10.2019.6.02.8000 0742611v1
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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
 
Prestação de serviços especializados de higienização do

acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco mil) itens do
acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 
2 – JUSTIFICATIVA
 
O acervo impresso da Biblioteca é constituído de

livros, fascículos de periódicos, e obras raras.
 
O manuseio e a exposição destes itens às condições

ambientais geram desgastes e acúmulo de elementos danosos à sua
conservação, comprometendo sua integridade física.

 
Nesta esteira, verifica-se que a higienização do acervo é

de fundamental importância, na medida que tem por escopo a
eliminação de sujidades extrínsecas às obras, tais como poeira,
partículas sólidas e elementos espúrios à estrutura física do papel,
objetivando, entre outros fatores, a permanência estética e estrutural
dele.

 
Impende mencionar que o Professor Doutor Francisco

José Zorzenon, do Instituto Biológico do Estado de São Paulo
recomendou, em Laudo Técnico emitido com a finalidade de avaliar
as condições do acervo da ScASAL/AstBib, a higienização das obras
bibliográficas pelo menos uma vez por ano com o objetivo de evitar a
proliferação de pragas.

 
Portanto, o referido serviço é uma medida de caráter

preventivo imprescindível a este Regional a fim de que se preserve o
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seu acervo. Cabe ressaltar, ainda, que sua execução periódica resulta
no aumento da vida útil do acervo, bem como na melhoria da
qualidade de vida dos funcionários e usuários que manuseiam ou são
expostos às obras.

 
3 – DEFINIÇÕES
 
Para fins deste Termo de Referência, adotam-se as

definições propostas pelo Dicionário de Biblioteconomia e
Arquivologia (Cunha; Cavalcanti, 2008) 1 e do livro Catalogação de
recursos bibliográficos: AACR2R em Marc 21 (Ribeiro, Antonia Motta
de Castro Memória, 2006)2.

 
Acervo – Conjunto de documentos conservados para o

atendimento das finalidades de uma biblioteca: informação, pesquisa,
educação e recreação.

 
Artefato – Qualquer objeto feito ou modificado por uma

ou mais pessoas.
 
1 CUNHA, Murilo Bastos da; CAVALCANTI, Cordélia

Robalinho de Oliveira. Dicionário de biblioteconomia e
arquivologia. Brasília : Briquet de Lemos, 2008.

2 RIBEIRO, Antonia Motta de Castro
Memória. Catalogação de recursos bibliográficos: AACR2R em
Marc 21. Brasília: Ed. do autor, 2006.

 
Higienização – Retirada da poeira e outros resíduos

estranhos aos documentos, usando instrumental indicado e técnicas
apropriadas para não produzir estragos. Objetiva a conservação dos
documentos.

 
Livro – Documento, formado pela reunião de folhas ou

cadernos, geralmente impressos e constituindo uma unidade
bibliográfica.

 
Periódico – Fascículo numa série contínua sob o mesmo

título, publicado a intervalos regulares, por tempo ilimitado, sendo
cada fascículo numerado consecutivamente e com indicação de data.
O mesmo que publicação periódica.
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Volume – Unidade material que reúne sob uma mesma

capa alguns elementos, tais como: folhas, cadernos, discos, formando
um todo ou como parte de um conjunto.

 
4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
Considerando que o acervo deste Tribunal possui obras

raras de grande valor patrimonial e significativo, cujo  manuseio
requer profissionais  habilitados para  a execução deste serviços
especializados, evitando danos que comprometam  a integridade
física dos mesmos, logo se faz  necessesário a exigência do  art. 30
da lei 8666/93.

 
4.1 – O serviço a ser realizado em duas etapas, está

especificado no Apêndice A deste Termo de Referência.
 
4.2 – Para fins de habilitação, a licitante deverá

apresentar atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a
licitante tenha executado, ou esteja executando satisfatoriamente
serviços que atendam às características de execução semelhantes à
parcela de maior relevância técnica e valor significativo do objeto
desta licitação.

4.2.1 – Para fins do disposto no art. 30, § 2º, II, da Lei
n.º 8.666/93, consideram-se como parcelas de maior relevância
técnica e valor significativo a prestação de serviços de higienização
de acervos bibliográficos em no mínimo 50 (cinquenta) volumes de
obras raras, 3.000 (três mil) volumes de periódicos e ou volumes de
livros, folhetos, teses e dissertações.

 
5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
5.1 – Dispor em seu quadro de pessoal de profissional

especializado em conservação, que supervisionará a execução do
serviço proposto, devendo a Contratada informar na data da
assinatura do contrato seu nome, endereço e telefone. Tal
profissional reportar-se-á diretamente à fiscalização contratual,
agindo como preposto da Contratada.
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5.2 – Comprovar a especialização do profissional no
momento da assinatura do contrato mediante cursos de capacitação,
tais como ABER ou outros similares.

 
5.3 – Realizar o serviço conforme as especificações

técnicas, pelo preço contratado e nos prazos constantes dos
Apêndices A e B, fornecendo toda a mão de obra qualificada e
necessária à sua completa execução, bem como se responsabilizar
pelo instrumental, ferramentas e materiais exigidos para a execução
do serviço contratado.

 
Observação: Os serviços deverão ser iniciados na data

indicada na Ordem de Início de Serviço.
 
5.4 – Manter o ambiente de trabalho sempre limpo,

retirando diariamente qualquer sobra de material para local
apropriado.

 
5.5 – Fornecer e impor a seus empregados o uso de

equipamentos de proteção individual (máscaras descartáveis PFF-2,
luvas descartáveis de borracha, óculos de proteção, aventais, guarda-
pós, toucas para cabelo, etc.) necessários ao serviço.

 
5.6 – Zelar pela preservação das obras durante os

processos de embalagem e manuseio.
 
5.7 – Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade

civil e administrativa pela execução dos serviços, responsabilizando-
se pelos encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários,
tributários e documentos concernentes ao contrato, inclusive
seguros contra acidentes de trabalho.

 
5.8 – Responsabilizar-se por danos e/ou prejuízos

causados diretamente por seus funcionários aos equipamentos,
instalações gerais e patrimônio da Contratante, inclusive danos
materiais e pessoais a terceiros na execução deste contrato,
decorrentes de sua culpa ou dolo, ficando obrigada a promover o
ressarcimento, apurado após regular processo administrativo.

 
5.9 – Fornecer relatório técnico no prazo de 10 (dez) dias
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úteis da conclusão dos serviços de cada etapa. O relatório deve
conter as seguintes informações:

 
a) Relação de itens higienizados;
b) Relação de itens infestados, caso haja;
c) Relação de possíveis ocorrências durante os

procedimentos.
 
5.10 – Disponibilizar estrutura e pessoal de suporte para

troca de informações (orais e redigidas) com a Contratante e
equipamentos específicos para execução do serviço, suficientes para
atender prontamente às demandas inerentes ao objeto a ser
contratado no prazo acordado.

 
6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
 
6.1 – Nomear gestor/fiscal e respectivos substitutos,

com o objetivo de gerenciar/fiscalizar e acompanhar o contrato
administrativo.

 
6.2 – Informar à Contratada sobre os problemas

apresentados.
 
6.3 – Efetuar o pagamento à Contratada após o

recebimento definitivo dos volumes de material higienizado de cada
etapa e do respectivo relatório técnico, conforme prazos e
percentuais constantes no Apêndice B.

 
6.4 – Emitir Ordem de Início de Serviço específica para

cada etapa nos seguintes prazos:
 
a) Etapa 1 – OIS emitida no prazo de até 10 (dez) dias

úteis da assinatura do contrato;
b) Etapa 2 – OIS emitida até 10 (dez) dias úteis após o

recebimento definitivo da Etapa 1.
 
7 – DA ENTREGA E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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7.1 – O prazo máximo para a execução dos serviços será
de 35 dias úteis para cada Etapa, a contar da emissão da Ordem de
Serviço, conforme o cronograma de execução e pagamento
estabelecido no Apêndice B deste Termo de Referência.

 
7.2 – O recebimento do objeto dar-se-á:
 
a) Provisoriamente, relativo aos volumes da etapa

correspondente, pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias úteis da entrega dos relatórios técnicos
previstos no subitem 5.9 deste Termo de Referência;

 
b) Após o recebimento provisório, o TRE-AL efetuará a

análise por amostragem em 10% do serviço realizado, qualitativa e
quantitativa, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, efetuando nesse
prazo o recebimento definitivo da etapa correspondente;

 
c) A Contratada ficará obrigada a refazer, às suas

expensas, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, o serviço que vier a
ser recusado por estar em desconformidade com o especificado neste
Termo de Referência, ficando ciente de que o ato do recebimento
definitivo não implica na isenção de responsabilidade pelo serviço
prestado.

 
8 – DEFINIÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO
 
O pagamento deverá ser efetuado após o recebimento

definitivo dos serviços referentes a cada etapa e de acordo com a
porcentagem estabelecida no Apêndice B.

 
9 – DA GARANTIA
 
A contratada deverá garantir os serviços prestados por

um prazo de 06 (seis) meses, contados a partir do recebimento
definitivo, comprometendo-se a refazer a higienização de qualquer
volume que apresente sujidades em alguma de suas páginas, no
prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da solicitação do TRE-
AL, salvo no caso em que estas sejam comprovadamente de origem
posterior à execução do serviço.
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10 – LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 
A higienização será realizada nas dependências da

Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua
Aristeu de Andrade, 406, Farol, Maceió-AL em espaço a ser ajustado
pela Contratante.

 
11 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL
 
Aplica-se ao presente processo as disposições

estabelecidas no Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL,
Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se
refere aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:

A contratada deverá estabelecer as ações e providências
 concernentes às práticas que serão desenvolvidas na prestação dos
serviços objeto desta contratação, a respeito do descarte dos
resíduos sólidos, o recolhimento na forma de coleta seletiva,
assegurando o correto descarte dos materiais;

 Que os residuos dos serviços prestados devam ser,
acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume
possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a
máxima proteção durante o manuseio para descarte das sujidades.

 
12 – VISTORIA FACULTATIVA
 
12.1 – As empresas interessadas, caso julguem

necessário para melhor elaboração das propostas, poderão
efetuar visita técnica facultativa na unidade indicada no item 13.2
desse Anexo, para conhecimento das áreas em que serão prestados
os serviços, a fim de verificar possíveis dificuldades.

 
12.2 – As vistorias facultativas poderão ser realizadas

até a data prevista para abertura do certame e poderão ser
agendadas pelo telefone (82)2122-7734 com a Seção de Biblioteca do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de segunda a sexta-feira, no
horário das 14h às 18h.
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APÊNDICE A
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS
 
A operação técnica de higienização tem a finalidade de

remover a sujidade acumulada na superfície e no interior dos itens,
que se constitui em fonte contínua de degradação do acervo. As
etapas do tratamento devem obedecer às seguintes especificações,
elaboradas de acordo com os padrões das instituições/associações
dedicadas à preservação de documentos (ABRACOR, ABER, BN,
Arquivo Nacional):

 
A) Higienização interna – remoção de pó, resíduos

biológicos e detritos acumulados nos volumes por varredura com
trincha macia de cadernos ou tecido de algodão puro, com uso de
mesa de higienização apropriada para evitar a dispersão da poeira no
ar;

 
B) Higienização das áreas externas dos volumes (corte

da cabeça, corte da frente e lombada) com utilização de aspirador de
pó com tanque de água. Além disso, deve ser utilizado tecido de
algodão puro, levemente umedecido em água com pequena porção de
bactericida ou álcool absoluto;

 
C) Limpeza de obras com sujidade acumulada com o

tempo, que apresentem aspecto escurecido, com boneca
emborrachada;

D) Higienização de todos os itens a seco com pano de
algodão puro, em todas as páginas;

E) Oxigenação de todas as páginas de todos os volumes;
F) Retirada de materiais estranhos e causadores de

degradação (grampos, clipes, barbantes etc.), bem como realizar
pequenos reparos de colagens de paginas soltas ou rasgos;

G) Identificação e isolamento (quarentena) dos volumes
atacados por agentes biológicos de

degradação (fungos, bactérias, insetos e roedores).
 
APÊNDICE B
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Cronograma de execução e pagamento do serviço de
higienização do acervo da Biblioteca - TRE/AL

 
 

Etapa Material
Quantidade
Estimada
de itens*

Prazo de
entrega Pagamento

1ª

Periódicos
+ Livros 
50% do
total das
obras

2.500

Até 35 (trinta e
cinco) dias
úteis,
contados da
data
indicada para
o início dos
serviços, na
Ordem de
Início de
Serviço da
Etapa 1.

50%

2ª

Periódicos
+ Livros
50% do
total das
obras.

2.500

Até 35 (trinta e
cinco) dias
úteis,
contados da
data
indicada para
o início dos
serviços, na
Ordem de
Início de
Serviço da
Etapa 2.

50%

Total  5.000  100%

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 17/08/2020, às 19:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 17/08/2020, às 21:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0746076 e o código CRC A269759B.

0006300-10.2019.6.02.8000 0746076v12
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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 agosto de 2020.
Senhora Coordenadora de Jurisprudência e

Documentação - CJD
 
Em atendimento ao despacho do Ilmo Senhor  Secretário

de Administração, evento (0742611) bem como ao parecer 1427 da
ASJ (0742085), esta subscritora elaborou um novo TERMO DE
REFERÊNCIA, desta feita, incluindo a justificativa no item 4 e a
sustentabilidade no item 11, as quais foram relacionadas na lista de
verificação dos procedimentos de contratações de bens e serviços no
âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, do supracitado
parecer.

Quanto ao Item 02 informo que a previsão da despesa foi
incluída no PLOA de 2020, confirmada no processo SEI 0005528-
13.2020.6.02.8000, evento (0716962), sendo também inclusa no
PLOA 2021.

 
Respeitosamente,
Vera Lúcia Ferreira de Oliveira
Chefe da Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo
 

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 17/08/2020, às 21:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0746537 e o código CRC 5DCE1BBF.

0006300-10.2019.6.02.8000 0746537v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2020.
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Em observância ao contido no Parecer 1427

(0742085), da Assessoria Jurídica da Direção-Geral, foi
elaborado novo Termo de Referência (0746076), pela Seção de
Biblioteca, Editoração e Arquivo (SBEA), conforme Despacho
(0746537), razão pela qual retorno os autos a V.Sa. para as
demais providências cabíveis.

 
Respeitosamente,
 
 

Sâmia Coelho Tenório
Coordenadora 

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 19/08/2020, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0747636 e o código CRC D2F40E1D.

0006300-10.2019.6.02.8000 0747636v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2020.
Promovidos os ajustes necessários no TR e

justificada a questão orçamentária (docs. 0746537 e
0747636), devplvo os autos à SLC, para incorporar o novo TR,
que segue aprovado, uma vez que os acréscimos decorreram
de recomendação desta Unidade ematenção ao
pronunciamento do Senhor Assessor Jurídico.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/08/2020, às 02:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748053 e o código CRC 1E21D05D.

0006300-10.2019.6.02.8000 0748053v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MinutaMinuta

PROCESSO Nº 0006300-10.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

                   Horário de Abertura: 14 horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação  na  modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO,  do tipo  MENOR  PREÇO,  objetivando  a
contratação  de  serviços  especializados  de  higienização  do  acervo  bibliográfico  de
aproximadamente  5.000  (cinco  mil)  itens  do  acervo  Biblioteca,  do  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria Judiciária
desta Corte.

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

1- DO OBJETO 

1.1. O  presente  Pregão  tem  por  objeto  a  contratação  de  serviços
especializados de higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco
mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situada na Rua
Aristeu de Andrade, nº 406 - Farol, Maceió-AL, em espaço a ser ajustado pela Contratante,
conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos. 

2 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E GARANTIA DOS SERVIÇOS

2.1. Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 35 (trinta e
cinco) dias úteis para cada etapa, a contar da emissão da  Ordem de Serviço, conforme
cronograma  de  execução  e  pagamento  estabelecido  no  Apêndice  B  do  Termo  de
Referência (Anexo I).

2.2. A contratada deverá garantir os serviços prestados por um prazo de
06 (seis) meses, contados a partir do recebimento definitivo, comprometendo-se a refazer
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

a higienização de qualquer volume que apresente sujidades em alguma de suas páginas,
no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da solicitação do TRE-AL, salvo no caso em
que estas sejam comprovadamente de origem posterior à execução do serviço. 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente  Microempresas  e
Empresas  de  Pequeno  Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF,
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências
deste Edital e seus anexos.

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

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

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

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

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

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

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em pro-
cesso de dissolução ou liquidação;

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art.
2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova reda-
ção dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

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

2
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

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

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

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

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

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

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

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

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

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Gover-
no Federal, no sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
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4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilida-
de do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventu-
ais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

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

4.5.1.  A  não  observância  do  disposto  no  subitem  anterior  poderá  ensejar
desclassificação no momento da habilitação

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

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

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigi-
dos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

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

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

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico du-
rante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedi-
mentos de negociação e julgamento da proposta.
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5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sis-
tema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especi-
ficações constantes no Anexo I; 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Con-
tratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que inci-
dam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

6.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos ob-
jetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, pre-
valecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas nor-
mas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações pú-
blicas.

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

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 
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7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

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

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

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

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiti-
vo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

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

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-
mitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fe-
chado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
rência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia;

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.

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

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competiti-
va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances. 

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua pro-
posta.
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7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não se-
guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País;

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

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

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

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

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

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e jul-
gamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normati-
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va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassi-
ficação. 

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

8.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 16.975,00 (dezesseis mil
e novecentos e setenta e cinco reais), que de modo algum, vinculam a decisão
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

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

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a reali-
zação de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro ho-
ras de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

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

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio ele-
trônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceita-
ção da proposta.

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

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examina-
rá a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

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

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à sub-
sequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme
disposto no item 7.24.

8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventu-
al descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consul-
ta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

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

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-
tado, por falta de condição de participação.
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9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventu-
al ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequen-
te.

9.5. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habili-
tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

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

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

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

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

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

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emiti-
dos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
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9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilita-
ção:

9.10.1. Habilitação jurídica: 

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

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-
cumento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, filial ou agência;

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

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

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

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

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negati-
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va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual; 

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

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

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscri-
ção nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresen-
tação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último
exercício.

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

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6.  Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, compro-
var a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, median-
te apresentação de justificativa.
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9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

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

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

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es)
cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos re-
manescentes.

9.10.3. Qualificação técnica:

9.10.3.1. Atestado (ou declaração) de capacidade técnica, no mínimo
um, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público
ou privado, que comprove(m) que a licitante tenha executado, ou esteja
executando satisfatoriamente serviços que atendam às características de
execução semelhantes à parcela de maior relevância técnica e valor signi-
ficativo do objeto desta licitação.

9.10.3.1.1. Para fins do disposto no art. 30, § 2º, II, da Lei n.º
8.666/93, consideram-se como parcelas de maior relevância técnica e
valor significativo a prestação de serviços de higienização de acervos
bibliográficos em no mínimo 50 (cinquenta) volumes de obras raras,
3.000 (três mil) volumes de periódicos e ou volumes de livros, folhe-
tos, teses e dissertações. 

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
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10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

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

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

c) conter a descrição de cada item ofertado;

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uni-
tário  em algarismos e  o  valor  global  em algarismos e por  extenso (art.  5º  da Lei  nº
8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa,  limitada, rigorosamente,  ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que esta-
beleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a  fase de regularização fiscal e traba-
lhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante ma-
nifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) deci-
são(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

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

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessa-
dos, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anterio-
res à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam;

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

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar a sessão reaberta.

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

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.
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13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

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

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a au-
toridade competente homologará o procedimento licitatório. 

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

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

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

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

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a reali-
zação do certame.

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

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios for-
mais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

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

15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor e
prazos de execução, em conformidade com este edital. 
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15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato. 

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO 

16.1. A execução da  contratação será acompanhada, fiscalizada e
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Ficará  impedido  de  licitar  e  de  contratar  com  a  União  e  será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

17.2. 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
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à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

17.3. 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.

17.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
 

a) multa de mora de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 10% (dez
por cent  o), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contra  -  
tual, na hipótese de atraso injustificado;

b) multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de decumprimento total, a
incidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanes-
cente de contrato.

17.4.1.  As  multas  de  mora  e  convencional  por  inexecução  parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% do valor total do contrato celebrado.

17.4.2. As  sanções  previstas  neste  Edital  poderão  ser  impostas
cumulativamente com as demais.

17.4.3. Na  hipótese  da  entrega  do  material  de  forma  parcial,  o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do
material em atraso.

17.4.4.  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.

17.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

17.6. 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.

17.7. 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
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fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração. 

17.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.

17.9. 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.

17.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
17.11. O período de atraso será contado em dias corridos.

17.12. 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.

17.12.1.  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.

17.13. 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.

17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

18- DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado da seguinte forma: 50% (cinquenta por
cento) após a conclusão da 1ª Etapa dos serviços e 50% (cinquenta por cento) após a
conclusão da 2ª etapa dos serviços, conforme cronograma disposto no Anexo I (Termo de
Referência - Apêndice B), mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até
10  (dez)  dias  após  o  atesto  da  nota  fiscal  respectiva,  a  qual  deverá  ser  entregue
acompanhado das certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, somente após
a conclusão dos serviços.

18.2. Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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18.5. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

18.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

18.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020,
alocados  no  Programa de  Trabalho  -  Gestão  do  Processo  Eleitoral;  PTRES n°  084621
(Julgamento  de  Causas  e  Gestão  Administrativas)  -  Natureza  da  Despesa  n°  339039
(Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

20.1. São obrigações do Contratante:

a) Nomear gestor/fiscal e respectivos substitutos, com o objetivo de gerenci-
ar/fiscalizar e acompanhar o contrato administrativo;

b) Informar à Contratada sobre os problemas apresentados;

c) Efetuar o pagamento à Contratada após o recebimento definitivo dos volu-
mes de material higienizado de cada etapa e do respectivo relatório técnico,
conforme prazos e percentuais constantes no Apêndice B do Termo de Refe-
rência (Anexo I);
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d) Emitir Ordem de Início de Serviço específica para cada etapa nos seguintes
prazos:

d.1) Etapa 1 – OIS emitida no prazo de até 10 (dez) dias úteis da assinatura
do contrato;

d.2)  Etapa 2 –  OIS emitida até 10 (dez)  dias  úteis  após o  recebimento
definitivo da Etapa 1.

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21.1. São obrigações da contratada:

a) Dispor em seu quadro de pessoal de profissional especializado em con-
servação,  que supervisionará  a  execução  do  serviço  proposto,  devendo a
Contratada informar na data da assinatura do contrato seu nome, endereço e
telefone. Tal profissional reportar-se-á diretamente à fiscalização contratual,
agindo como preposto da Contratada;

b) Comprovar a especialização do profissional no momento da assinatura do
contrato mediante cursos de capacitação, tais como ABER ou outros simila-
res;
c) Realizar o serviço conforme as especificações técnicas, pelo preço contra-
tado e nos prazos constantes dos Apêndices A e B (Termo de Referência –
Anexo I), fornecendo toda a mão de obra qualificada e necessária à sua com-
pleta execução, bem como se responsabilizar pelo instrumental, ferramentas
e materiais exigidos para a execução do serviço contratado;

d) Iniciar os serviços na data indicada na Ordem de Início de Serviço;

e) Manter o ambiente de trabalho sempre limpo, retirando diariamente qual-
quer sobra de material para local apropriado;

f) Fornecer e impor a seus empregados o uso de equipamentos de proteção
individual (máscaras descartáveis PFF-2, luvas descartáveis de borracha, ócu-
los de proteção, aventais, guarda-pós, toucas para cabelo, etc.) necessários
ao serviço;

g) Zelar pela preservação das obras durante os processos de embalagem e
manuseio;

h) Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela
execução dos serviços, responsabilizando-se pelos encargos fiscais, sociais,
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trabalhistas, previdenciários, tributários e documentos concernentes ao con-
trato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho;

i) Responsabilizar-se por danos e/ou prejuízos causados diretamente por seus
funcionários aos equipamentos, instalações gerais e patrimônio da Contratan-
te, inclusive danos materiais e pessoais a terceiros na execução deste contra-
to, decorrentes de sua culpa ou dolo, ficando obrigada a promover o ressarci-
mento, apurado após regular processo administrativo;

j) Fornecer relatório técnico no prazo de 10 (dez) dias úteis da conclusão dos
serviços de cada etapa. O relatório deve conter as seguintes informações: 

j.1) Relação de itens higienizados; 
j.2) Relação de itens infestados, caso haja; 
j.3) Relação de possíveis ocorrências durante os procedimentos. 

k)  Disponibilizar estrutura e pessoal de suporte para troca de informações
(orais e redigidas) com a Contratante e equipamentos específicos para execu-
ção do serviço, suficientes para atender prontamente às demandas inerentes
ao objeto a ser contratado no prazo acordado;

l) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compro-
misso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

22- DO RECEBIMENTO

22.1. Os serviços serão executados no prazo de 35 (trinta e cinco) dias
úteis para cada etapa, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme o cronograma
de execução e pagamento estabelecido no Apêndice B do Termo de Referência (Anexo I). 

22.2. O recebimento será efetuado da seguinte forma:

a) Provisoriamente,  relativo aos volumes da etapa correspondente, pelo res-
ponsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circuns-
tanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis da entrega dos
relatórios técnicos previstos no subitem 5.9 do Termo de Referência (Anexo
I);

b) Definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento provisó-
rio, prazo durante o qual será feita uma análise qualitativa e quantitativa por
amostragem em 10% do serviço realizado. 
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22.3. A Contratada ficará obrigada a refazer, às suas expensas, no prazo de
até 15 (quinze) dias úteis, o serviço que vier a ser recusado por estar em desconformida-
de com o especificado no Termo de Referência (Anexo I), ficando ciente de que o ato do
recebimento definitivo não implica isenção de responsabilidade pelo serviço prestado.

23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística Susten-
tável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de sustentabi-
lidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou exigências
abaixo assinaladas: 

A contratada deverá estabelecer as ações e providências concernentes às práticas que se-
rão desenvolvidas na prestação dos serviços objeto desta contratação, a respeito do des-
carte dos resíduos sólidos, o recolhimento na forma de coleta seletiva, assegurando o cor-
reto descarte dos materiais; 

Que os resíduos dos serviços prestados devam ser, acondicionados em embalagem ade-
quada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garan-
tir a máxima proteção durante o manuseio para descarte das sujidades. 

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica observarão o horário de Brasília – DF.

24.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua valida-
de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-
buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-
tação.

24.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contrata-
ção. 

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
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24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.

24.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.

24.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

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

24.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

24.13. O Edital e seus anexos poderão ser  lidos  na sala  da COMAP/Seção  de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado
em  Maceió,  ou  ainda,  nos  sites www.tre-al.jus.br  e  www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.

24.14. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió –  Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, XX de XXXX  de 2020.

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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                        ANEXO I

                              TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO

Prestação de serviços especializados de higienização do acervo bibliográfico de aproxi-
madamente 5.000 (cinco mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas. 

2 – JUSTIFICATIVA

O acervo impresso da Biblioteca é constituído de livros,  fascículos de periódicos,  e
obras raras. 

O manuseio e a exposição destes itens às condições ambientais geram desgastes e
acúmulo de elementos danosos à sua conservação, comprometendo sua integridade
física. 

Nesta esteira, verifica-se que a higienização do acervo é de fundamental importância,
na medida que tem por escopo a eliminação de sujidades extrínsecas às obras, tais
como poeira, partículas sólidas e elementos espúrios à estrutura física do papel, objeti-
vando, entre outros fatores, a permanência estética e estrutural dele. 

Impende mencionar que o Professor Doutor Francisco José Zorzenon, do Instituto Bioló-
gico do Estado de São Paulo recomendou, em Laudo Técnico emitido com a finalidade
de avaliar as condições do acervo da ScASAL/AstBib, a higienização das obras biblio-
gráficas pelo menos uma vez por ano com o objetivo de evitar a proliferação de pragas.

Portanto, o referido serviço é uma medida de caráter preventivo imprescindível a este
Regional a fim de que se preserve o seu acervo. Cabe ressaltar, ainda, que sua execu-
ção periódica resulta no aumento da vida útil do acervo, bem como na melhoria da
qualidade de vida dos funcionários  e usuários  que manuseiam ou são expostos às
obras. 

3 – DEFINIÇÕES 

Para fins deste Termo de Referência, adotam-se as definições propostas pelo Dicionário
de Biblioteconomia e Arquivologia (Cunha; Cavalcanti, 2008) 1 e do livro Catalogação
de recursos bibliográficos: AACR2R em Marc 21 (Ribeiro, Antonia Motta de Castro Me-
mória, 2006)2. 

Acervo – Conjunto de documentos conservados para o atendimento das finalidades de
uma biblioteca: informação, pesquisa, educação e recreação. 

Artefato – Qualquer objeto feito ou modificado por uma ou mais pessoas. 

1 CUNHA, Murilo Bastos da; CAVALCANTI, Cordélia Robalinho de Oliveira. Dicionário de
biblioteconomia e arquivologia. Brasília : Briquet de Lemos, 2008. 

2 RIBEIRO, Antonia Motta de Castro Memória.  Catalogação de recursos bibliográficos:
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AACR2R em Marc 21. Brasília: Ed. do autor, 2006. 

Higienização – Retirada da poeira e outros resíduos estranhos aos documentos, usando
instrumental indicado e técnicas apropriadas para não produzir estragos. Objetiva a
conservação dos documentos. 

Livro – Documento, formado pela reunião de folhas ou cadernos, geralmente impressos
e constituindo uma unidade bibliográfica. 

Periódico –  Fascículo numa série contínua sob o mesmo título, publicado a intervalos
regulares,  por tempo ilimitado, sendo cada fascículo numerado consecutivamente e
com indicação de data. O mesmo que publicação periódica. 

Volume –  Unidade material que reúne sob uma mesma capa alguns elementos, tais
como: folhas, cadernos, discos, formando um todo ou como parte de um conjunto 

4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Considerando que o acervo deste Tribunal possui obras raras de grande valor patrimo-
nial e significativo, cujo manuseio requer profissionais habilitados para a execução des-
tes serviços especializados, evitando danos que comprometam a integridade física dos
mesmos, logo se faz necessário a exigência do art. 30 da lei 8666/93.

4.1 – O serviço a ser realizado em duas etapas, está especificado no Apêndice A deste
Termo de Referência.

4.2 – Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade
técnica,  expedido(s)  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  que
comprove(m) que a licitante tenha executado, ou esteja executando satisfatoriamente
serviços que atendam às características de execução semelhantes à parcela de maior
relevância técnica e valor significativo do objeto desta licitação.

4.2.1 – Para fins do disposto no art. 30, § 2º, II, da Lei n.º 8.666/93, consideram-se
como parcelas de maior relevância técnica e valor significativo a prestação de ser-
viços de higienização de acervos bibliográficos em no mínimo 50 (cinquenta) volu-
mes de obras raras, 3.000 (três mil) volumes de periódicos e ou volumes de livros,
folhetos, teses e dissertações.

5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 – Dispor em seu quadro de pessoal de profissional especializado em conservação,
que supervisionará a execução do serviço proposto, devendo a Contratada informar na
data da assinatura do contrato seu nome, endereço e telefone. Tal profissional repor-
tar-se-á diretamente à fiscalização contratual, agindo como preposto da Contratada.

5.2 – Comprovar a especialização do profissional no momento da assinatura do contra-
to mediante cursos de capacitação, tais como ABER ou outros similares.

5.3 – Realizar o serviço conforme as especificações técnicas, pelo preço contratado e
nos prazos constantes dos Apêndices A e B, fornecendo toda a mão de obra qualificada
e necessária à sua completa execução, bem como se responsabilizar pelo instrumental,
ferramentas e materiais exigidos para a execução do serviço contratado.
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Observação: Os serviços deverão ser iniciados na data indicada na Ordem de Início de
Serviço. 

5.4 – Manter o ambiente de trabalho sempre limpo, retirando diariamente qualquer
sobra de material para local apropriado.

5.5 – Fornecer e impor a seus empregados o uso de equipamentos de proteção indi-
vidual  (máscaras descartáveis  PFF-2,  luvas descartáveis  de borracha,  óculos  de
proteção, aventais, guarda-pós, toucas para cabelo, etc.) necessários ao serviço.

5.6 – Zelar pela preservação das obras durante os processos de embalagem e ma-
nuseio.

5.7 –  Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela
execução dos serviços, responsabilizando-se pelos encargos fiscais, sociais, traba-
lhistas, previdenciários, tributários e documentos concernentes ao contrato, inclusi-
ve seguros contra acidentes de trabalho.

5.8 –  Responsabilizar-se por danos e/ou prejuízos causados diretamente por seus
funcionários aos equipamentos, instalações gerais e patrimônio da Contratante, in-
clusive danos materiais e pessoais a terceiros na execução deste contrato, decor-
rentes de sua culpa ou dolo, ficando obrigada a promover o ressarcimento, apurado
após regular processo administrativo.

5.9 –  Fornecer relatório técnico no prazo de 10 (dez) dias úteis da conclusão dos
serviços de cada etapa. O relatório deve conter as seguintes informações:

a) Relação de itens higienizados; 
b) Relação de itens infestados, caso haja; 
c) Relação de possíveis ocorrências durante os procedimentos. 

5.10 –  Disponibilizar  estrutura  e pessoal  de  suporte  para troca de informações
(orais e redigidas) com a Contratante e equipamentos específicos para execução do
serviço, suficientes para atender prontamente às demandas inerentes ao objeto a
ser contratado no prazo acordado.

6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 – Nomear gestor/fiscal e respectivos substitutos, com o objetivo de gerenciar/
fiscalizar e acompanhar o contrato administrativo.

6.2 – Informar à Contratada sobre os problemas apresentados.

6.3 – Efetuar o pagamento à Contratada após o recebimento definitivo dos volumes
de material higienizado de cada etapa e do respectivo relatório técnico, conforme
prazos e percentuais constantes no Apêndice B.

6.4 –  Emitir Ordem de Início de Serviço específica para cada etapa nos seguintes
prazos:

a) Etapa 1 – OIS emitida no prazo de até 10 (dez) dias úteis da assinatura do con-
trato; 
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b) Etapa 2 – OIS emitida até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da
Etapa 1. 

7 – DA ENTREGA E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 – O prazo máximo para a execução dos serviços será de 35 dias úteis para cada
Etapa, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme o cronograma de exe-
cução e pagamento estabelecido no Apêndice B deste Termo de Referência.

7.2 – O recebimento do objeto dar-se-á:

a) Provisoriamente, relativo aos volumes da etapa correspondente, pelo responsá-
vel por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assi-
nado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis da entrega dos relatórios técnicos
previstos no subitem 5.9 deste Termo de Referência; 

b) Após o recebimento provisório, o TRE-AL efetuará a análise por amostragem em
10% do serviço realizado, qualitativa e quantitativa, no prazo de até 15 (quinze)
dias úteis, efetuando nesse prazo o recebimento definitivo da etapa corresponden-
te; 

c)  A Contratada ficará obrigada a refazer, às suas expensas, no prazo de até 15
(quinze) dias úteis, o serviço que vier a ser recusado por estar em desconformidade
com o especificado neste Termo de Referência, ficando ciente de que o ato do rece-
bimento definitivo não implica isenção de responsabilidade pelo serviço prestado. 

8 – DEFINIÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento deverá ser efetuado após o recebimento definitivo dos serviços refe-
rentes a cada etapa e de acordo com a porcentagem estabelecida no Apêndice B. 

9 – DA GARANTIA 

A contratada deverá garantir os serviços prestados por um prazo de 06 (seis) me-
ses, contados a partir do recebimento definitivo, comprometendo-se a refazer a hi-
gienização de qualquer volume que apresente sujidades em alguma de suas pági-
nas, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da solicitação do TRE-AL, salvo
no caso em que estas sejam comprovadamente de origem posterior à execução do
serviço. 

10 – LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A higienização será realizada nas dependências da Biblioteca do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, 406, Farol, Maceió-AL em
espaço a ser ajustado pela Contratante. 

11 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios
de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos as-
pectos e/ou exigências abaixo assinaladas: 
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A contratada deverá estabelecer as ações e providências concernentes às práticas
que serão desenvolvidas na prestação dos serviços objeto desta contratação, a res-
peito do descarte dos resíduos sólidos, o recolhimento na forma de coleta seletiva,
assegurando o correto descarte dos materiais; 

Que os resíduos dos serviços prestados devam ser, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma
a garantir a máxima proteção durante o manuseio para descarte das sujidades. 

12 - VISTORIA FACULTATIVA 

12.1 –  As empresas interessadas, caso julguem necessário para melhor elaboração
das propostas, poderão efetuar visita técnica facultativa na unidade indicada no
item 12.2 desse Anexo, para conhecimento das áreas em que serão prestados os
serviços, a fim de verificar possíveis dificuldades. 

12.2 – As  vistorias  facultativas poderão ser  realizadas até a data prevista para
abertura do certame e poderão ser agendadas pelo telefone (82)2122-7734 com a
Seção de Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de segunda a sexta-
feira, no horário das 14h. às 18h.

APÊNDICE A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

A operação técnica de higienização tem a finalidade de remover a sujidade acumu-
lada na superfície e no interior dos itens, que se constitui em fonte contínua de de-
gradação do acervo. As etapas do tratamento devem obedecer às seguintes especi-
ficações, elaboradas de acordo com os padrões das instituições/associações dedica-
das à preservação de documentos (ABRACOR, ABER, BN, Arquivo Nacional): 

A) Higienização interna – remoção de pó, resíduos biológicos e detritos acumu-
lados nos volumes por varredura com trincha macia de cadernos ou tecido de
algodão puro, com uso de mesa de higienização apropriada para evitar a dis-
persão da poeira no ar; 

B)  Higienização das áreas externas dos volumes (corte da cabeça,  corte da
frente e lombada) com utilização de aspirador de pó com tanque de água. Além
disso,  deve ser  utilizado  tecido  de  algodão puro,  levemente umedecido em
água com pequena porção de bactericida ou álcool absoluto; 

C) Limpeza de obras com sujidade acumulada com o tempo, que apresentem
aspecto escurecido, com boneca emborrachada; 

D) Higienização de todos os itens a seco com pano de algodão puro, em todas
as páginas; 

 E) Oxigenação de todas as páginas de todos os volumes; 

F) Retirada de materiais estranhos e causadores de degradação (grampos, cli-
pes, barbantes etc.), bem como realizar pequenos reparos de colagens de pági-
nas soltas ou rasgos; 

G) Identificação e isolamento (quarentena) dos volumes atacados por agentes
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biológicos de degradação (fungos, bactérias, insetos e roedores).

APÊNDICE B

Cronograma de execução e pagamento do serviço de higienização do acervo da Bi-
blioteca - TRE/AL 

Etapa Material Quantidade
Estimada de

itens

Prazo de entrega Pagamento

1ª Periódicos + Livros

50% do total das
obras

2.500 Até 35 (trinta e cinco) dias
úteis, contados da data

indicada para o início dos
serviços, na Ordem de Início de

Serviço da Etapa 1.

50%

2ª Periódicos + Livros

50% do total das
obras

2.500 Até  35  (trinta  e  cinco)  dias
úteis,  contados  da  data
indicada  para  o  início  dos
serviços, na Ordem de Início de
Serviço da Etapa 2.

50%

Total 5.000 100%

VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA
Chefe de Seção 
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       ANEXO II

                                                                              PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social

CNPJ
Endereço

CEP
Fones:

Fax
E-mail

Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo

Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço

CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor

CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco

Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo

Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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ANEXO III

MINUTA 

        CONTRATO Nº XX/2020
      Processo nº 0006300-10.2019.6.02.8000

Contrato de Prestação de serviços especializados
de higienização de acervo bibliográfico, celebrado
entre a  União,  por  intermédio  do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, com a empresa
XXXXXX. 

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão
do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida  Aristeu  de  Andrade  nº  377  –  Farol,
Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado  CONTRATANTE,
neste ato representada por seu Vice-Presidente, no exercício da Presidência, Desembargador Otávio
Leão Praxedes,  brasileiro,  casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430,
inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXXXX,
CNPJ nº :  XXXXXX, situada XXXXXX, CEP:  XXXXXX,  Fone: XXXXXX,  e-mail: XXXXXX,  daqui por diante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por  XXXXXX, portador do RG nº  XXXXXX, CPF nº
XXXXXX, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços especializados  de
higienização de acervo bibliográfico, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02 e no Edital do Pregão
Eletrônico nº XX/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 e
8.666/93, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do Tribunal
Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  e,  no  que  couber,  os  demais  preceitos  de  direito  público  e,
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível
no site www.tre-al.gov.br  .  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO.

Prestação de serviços  especializados de higienização do  acervo bibliográfico  de,
aproximadamente,  5.000  (cinco  mil)  itens  do  acervo  Biblioteca,  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO.

Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor de R$ XXXXXX.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços consignados neste contrato são fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS PARA EXECUÇÃO

Os serviços objeto deste Contrato serão executados em estrita conformidade com
as condições e especificações do Termo de Referência (Anexo I) do PE nº XX/2020, bem como com a
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proposta  de  preços  apresentada  pela  Contratada,  os  quais  integram  este  instrumento
independentemente de transcrição, devendo ainda a CONTRATADA observar o seguinte:

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

 O pagamento será efetuado da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) após
a conclusão da 1ª Etapa dos serviços e 50% (cinquenta por cento) após a conclusão da 2ª etapa
dos serviços,  conforme cronograma disposto no Anexo I  (Termo de Referência  -  Apêndice B),
mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o atesto da
nota  fiscal  respectiva,  a  qual  deverá  ser  entregue acompanhado  das  certidões  Negativas  de
Débitos Fiscais e Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente.

PARÁGRAFO  QUARTO  -  Se  a  empresa  for  optante  do  SIMPLES,  deverá  anexar  à  nota  fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

PARÁGRAFO QUINTO -  Havendo atraso no pagamento,  o  valor  devido deverá ser  acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da
seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos recursos
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa de
Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 167674,
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota
de Empenho nº 2020NE000XXX, de XX de XXXX de 2020, no valor R$ XXXX (XXXX).

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

São obrigações da Contratada:
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a)  Dispor  em  seu  quadro  de  pessoal  de  profissional  especializado  em  conservação,  que
supervisionará  a  execução  do  serviço  proposto,  devendo  a  Contratada  informar  na  data  da
assinatura do contrato seu nome, endereço e telefone. Tal profissional reportar-se-á diretamente
à fiscalização contratual, agindo como preposto da Contratada;

b) Comprovar a especialização do profissional no momento da assinatura do contrato mediante
cursos de capacitação, tais como ABER ou outros similares;

c)  Realizar o serviço conforme as especificações técnicas, pelo preço contratado e nos prazos
constantes dos Apêndices A e B (Termo de Referência – Anexo I), fornecendo toda a mão de obra
qualificada e necessária à sua completa execução, bem como se responsabilizar pelo instrumen-
tal, ferramentas e materiais exigidos para a execução do serviço contratado;

d) Iniciar os serviços na data indicada na Ordem de Início de Serviço;

e) Manter o ambiente de trabalho sempre limpo, retirando diariamente qualquer sobra de mate-
rial para local apropriado;

f) Fornecer e impor a seus empregados o uso de equipamentos de proteção individual (máscaras
descartáveis PFF-2, luvas descartáveis de borracha, óculos de proteção, aventais, guarda-pós,
toucas para cabelo, etc.) necessários ao serviço;

g) Zelar pela preservação das obras durante os processos de embalagem e manuseio;

h) Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execução dos ser-
viços, responsabilizando-se pelos encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, tributá-
rios e documentos concernentes ao contrato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho;

i) Responsabilizar-se por danos e/ou prejuízos causados diretamente por seus funcionários aos
equipamentos, instalações gerais e patrimônio da Contratante, inclusive danos materiais e pes-
soais a terceiros na execução deste contrato, decorrentes de sua culpa ou dolo, ficando obriga-
da a promover o ressarcimento, apurado após regular processo administrativo;

j) Fornecer relatório técnico no prazo de 10 (dez) dias úteis da conclusão dos serviços de cada
etapa. O relatório deve conter as seguintes informações: 

j.1) Relação de itens higienizados; 
j.2) Relação de itens infestados, caso haja; 
j.3) Relação de possíveis ocorrências durante os procedimentos. 

k)  Disponibilizar estrutura e pessoal de suporte para troca de informações (orais e redigidas)
com a Contratante e equipamentos específicos para execução do serviço, suficientes para aten-
der prontamente às demandas inerentes ao objeto a ser contratado no prazo acordado;
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l) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compromisso assumido, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços contratados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa
ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver
prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a contratação de
empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no
art. 2º, incisos IV e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com
a nova redação dada pela Resolução 09/2005-CNJ.  

PARÁGRAFO QUARTO –  É expressamente proibido que a contratada possua entre seus sócios, ainda
que sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

São obrigações do Contratante:

a) Nomear gestor/fiscal e respectivos substitutos, com o objetivo de gerenciar/fiscalizar e acompa-
nhar o contrato administrativo;

b) Informar à Contratada sobre os problemas apresentados;

c) Efetuar o pagamento à Contratada após o recebimento definitivo dos volumes de material higi-
enizado de cada etapa e do respectivo relatório técnico, conforme prazos e percentuais constan-
tes no Apêndice B do Termo de Referência (Anexo I);

d) Emitir Ordem de Início de Serviço específica para cada etapa nos seguintes prazos:

d.1) Etapa 1 – OIS emitida no prazo de até 10 (dez) dias úteis da assinatura do contrato;

d.2) Etapa 2 – OIS emitida até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da Etapa 1.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência  será  contado da data da assinatura do termo contratual  e
perdurará até 31 de dezembro de 2020.

CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF,  pelo  prazo  de  até 05 (cinco)  anos,  sem prejuízo  das multas  previstas  em edital  e  no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que,
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
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a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  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.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  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.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
 

a) multa de mora de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 10% (dez por cent  o),  
sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de
atraso injustificado;

b) multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de decumprimento total, a incidir so-
bre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente de contrato.

PARÁGRAFO  QUARTO  - As  multas  de  mora  e  convencional  por  inexecução  parcial,  quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado.

PARÁGRAFO QUINTO -  As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese da entrega do material de forma parcial, o valor da(s) multa(s)
será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - 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.

PARÁGRAFO OITAVO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO NONO - 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.

PARÁGRAFO DEZ - 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. 

PARÁGRAFO ONZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO DOZE - 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.

PARÁGRAFO TREZE -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO QUATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO QUINZE - 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.

PARÁGRAFO DEZESSEIS - 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.

PARÁGRAFO DEZESSETE - 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.

PARÁGRAFO  DEZOITO  -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da
União.

CLÁUSULA ONZE – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO  E ATESTO DOS SERVIÇOS
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                A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor designado
para a gestão do contrato pela Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor designado
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em
tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art.
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos prejuízos
comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA
CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital
do Pregão Eletrônico n° XX/2020 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, evento
SEI nº XXXX.

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato
lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo:

Maceió, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente

 no exercício da Presidência

Pela Empresa

                                                         XXXXXXXXXXXXX
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2020.
À AJ-DG, com a minuta de edital complementada.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 20/08/2020, às 19:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748637 e o código CRC 0000C469.

0006300-10.2019.6.02.8000 0748637v1
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PROCESSO : 0006300-10.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA JUDICIÁRIA
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIVROS

 

Parecer nº 1506 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Secretário de Administração, 
 
Tratam os autos de pretensão de contratação de

serviços especializados de higienização do acervo
bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco mil) itens do
acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria
Judiciária desta Corte.

De acordo com o termo de referência (0708595), a
contratação visa a assegurar a eliminação de sujidades
extrínsecas às obras, tais como poeira, partículas sólidas e
elementos espúrios à estrutura física do papel, objetivando,
entre outros fatores, a permanência estética e estrutural do
acervo.

A análise da regularidade do feito foi iniciada no
Parecer 1427 (0742085), ocasião em que esta Assessoria
Jurídica solicitou algumas diligências, a saber: a juntada dos
elementos os elementos relativos aos itens  2,  10 e 22 da
tabela de verificação (2. A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? 10 . O Termo de Referência
contém justificativa para a exigência de atestados de
capacidade técnica? 22. O Termo de Referência contempla
requisitos de sustentabilidade?) e a inclusão da minuta
contratual no edital, vez que o objeto dos autos implica
obrigações futuras e prazos de cumprimento a serem
observados por etapas específicas. 

Na sequência, foram juntados os seguintes
esclarecimentos:

 
1) quanto ao Item 02, a SBEA informou
que a previsão da despesa foi incluída no
PLOA de 2020, confirmada no processo
SEI 0005528-13.2020.6.02.8000, evento
(0716962), sendo também inclusa no
PLOA 2021;
2) quanto às exigências dos itens 10 e 22,
aquela unidade elaborou um novo
TERMO DE REFERÊNCIA (0746076),
desta feita, incluindo a justificativa dos
atestados de capacidade técnica e
incluindo requisitos de sustentabilidade;
3) a nova versão do Termo de Referência
foi ratificada pelo Senhor Secretário de
Administração no evento 0748053;
4) quanto à minuta contratual, a SLC
juntou nova minuta de edital, desta vez
completa (0748633).
 

 

Assim, analisando a nova minuta de edital
(0748633), algumas alterações se fazem necessárias:
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a) no item 17.4 do edital, e em seu
correspondente na minuta do contrato, ajustar
a redação da hipótese de penalidade prevista
por "atraso na entrega de material", vez que se
trata de prestação de serviço;
b) no item 17.7 do edital, e em seu
correspondente na minuta do contrato,
substituir a expressão "o fornecimento do
material " por prestação de serviço, com os
devidos ajustes;
c) incluir, na minuta contratual, a aplicação da
Res. TRE-AL nº 15.559/2014 - Código de Ética;
 

Assim, seguem os autos a essa Secretaria, para
complemento da instrução.

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 21/08/2020, às 09:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 21/08/2020, às 09:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748777 e o código CRC E0311158.

0006300-10.2019.6.02.8000 0748777v6
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DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2020.
Em atenção ao Parecer 1506, da AJ-DG (doc.

0748777), devolvo os autos à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/08/2020, às 00:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749440 e o código CRC 42EBB424.

0006300-10.2019.6.02.8000 0749440v1

Despacho GSAD 0749440         SEI 0006300-10.2019.6.02.8000 / pg. 177



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MinutaMinuta

PROCESSO Nº 0006300-10.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

                   Horário de Abertura: 14 horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação  na  modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO,  do tipo  MENOR  PREÇO,  objetivando  a
contratação  de  serviços  especializados  de  higienização  do  acervo  bibliográfico  de
aproximadamente  5.000  (cinco  mil)  itens  do  acervo  Biblioteca,  do  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria Judiciária
desta Corte.

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

1- DO OBJETO 

1.1. O  presente  Pregão  tem  por  objeto  a  contratação  de  serviços
especializados de higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco
mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situada na Rua
Aristeu de Andrade, nº 406 - Farol, Maceió-AL, em espaço a ser ajustado pela Contratante,
conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos. 

2 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E GARANTIA DOS SERVIÇOS

2.1. Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 35 (trinta e
cinco) dias úteis para cada etapa, a contar da emissão da  Ordem de Serviço, conforme
cronograma  de  execução  e  pagamento  estabelecido  no  Apêndice  B  do  Termo  de
Referência (Anexo I).

2.2. A contratada deverá garantir os serviços prestados por um prazo de
06 (seis) meses, contados a partir do recebimento definitivo, comprometendo-se a refazer

1
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a higienização de qualquer volume que apresente sujidades em alguma de suas páginas,
no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da solicitação do TRE-AL, salvo no caso em
que estas sejam comprovadamente de origem posterior à execução do serviço. 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente  Microempresas  e
Empresas  de  Pequeno  Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF,
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências
deste Edital e seus anexos.

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

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

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

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

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

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

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em pro-
cesso de dissolução ou liquidação;

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art.
2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova reda-
ção dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

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

2
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49; 

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

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

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

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

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

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

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

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

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Gover-
no Federal, no sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3
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4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilida-
de do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventu-
ais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

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

4.5.1.  A  não  observância  do  disposto  no  subitem  anterior  poderá  ensejar
desclassificação no momento da habilitação

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

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

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigi-
dos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

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

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

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico du-
rante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedi-
mentos de negociação e julgamento da proposta.
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5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sis-
tema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especi-
ficações constantes no Anexo I; 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Con-
tratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que inci-
dam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

6.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos ob-
jetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, pre-
valecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas nor-
mas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações pú-
blicas.

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

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

5
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7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

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

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

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

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiti-
vo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

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

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-
mitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fe-
chado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
rência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia;

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.

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

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competiti-
va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances. 

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua pro-
posta.
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7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não se-
guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País;

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

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

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

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

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

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e jul-
gamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normati-
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va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassi-
ficação. 

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

8.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 16.975,00 (dezesseis mil
e novecentos e setenta e cinco reais), que de modo algum, vinculam a decisão
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

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

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a reali-
zação de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro ho-
ras de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

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

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio ele-
trônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceita-
ção da proposta.

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

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examina-
rá a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

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

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à sub-
sequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme
disposto no item 7.24.

8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventu-
al descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consul-
ta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

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

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-
tado, por falta de condição de participação.
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9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventu-
al ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequen-
te.

9.5. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habili-
tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

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

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

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

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

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

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emiti-
dos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
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9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilita-
ção:

9.10.1. Habilitação jurídica: 

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

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-
cumento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, filial ou agência;

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

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

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

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

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negati-
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va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual; 

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

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

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscri-
ção nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresen-
tação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último
exercício.

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

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6.  Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, compro-
var a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, median-
te apresentação de justificativa.
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9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

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

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

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es)
cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos re-
manescentes.

9.10.3. Qualificação técnica:

9.10.3.1. Atestado (ou declaração) de capacidade técnica, no mínimo
um, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público
ou privado, que comprove(m) que a licitante tenha executado, ou esteja
executando satisfatoriamente serviços que atendam às características de
execução semelhantes à parcela de maior relevância técnica e valor signi-
ficativo do objeto desta licitação.

9.10.3.1.1. Para fins do disposto no art. 30, § 2º, II, da Lei n.º
8.666/93, consideram-se como parcelas de maior relevância técnica e
valor significativo a prestação de serviços de higienização de acervos
bibliográficos em no mínimo 50 (cinquenta) volumes de obras raras,
3.000 (três mil) volumes de periódicos e ou volumes de livros, folhe-
tos, teses e dissertações. 

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
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10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

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

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

c) conter a descrição de cada item ofertado;

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uni-
tário  em algarismos e  o  valor  global  em algarismos e por  extenso (art.  5º  da Lei  nº
8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa,  limitada, rigorosamente,  ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que esta-
beleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a  fase de regularização fiscal e traba-
lhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante ma-
nifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) deci-
são(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

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

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessa-
dos, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anterio-
res à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam;

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

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar a sessão reaberta.

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

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.
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13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

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

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a au-
toridade competente homologará o procedimento licitatório. 

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

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

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

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

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a reali-
zação do certame.

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

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios for-
mais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

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

15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor e
prazos de execução, em conformidade com este edital. 
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15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato. 

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO 

16.1. A execução da  contratação será acompanhada, fiscalizada e
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Ficará  impedido  de  licitar  e  de  contratar  com  a  União  e  será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

17.2. 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
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à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

17.3. 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.

17.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
 

a) multa de mora de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 10% (dez
por cent  o), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contra  -  
tual, na hipótese de atraso injustificado;

b) multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de decumprimento total, a
incidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanes-
cente de contrato.

17.4.1.  As  multas  de  mora  e  convencional  por  inexecução  parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% do valor total do contrato celebrado.

17.4.2. As  sanções  previstas  neste  Edital  poderão  ser  impostas
cumulativamente com as demais.

17.4.3. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em
atraso.

17.4.4.  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.

17.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

17.6. 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.

17.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a prestação dos serviços,  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
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fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração. 

17.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.

17.9. 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.

17.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
17.11. O período de atraso será contado em dias corridos.

17.12. 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.

17.12.1.  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.

17.13. 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.

17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

18- DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado da seguinte forma: 50% (cinquenta por
cento) após a conclusão da 1ª Etapa dos serviços e 50% (cinquenta por cento) após a
conclusão da 2ª etapa dos serviços, conforme cronograma disposto no Anexo I (Termo de
Referência - Apêndice B), mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até
10  (dez)  dias  após  o  atesto  da  nota  fiscal  respectiva,  a  qual  deverá  ser  entregue
acompanhado das certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, somente após
a conclusão dos serviços.

18.2. Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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18.5. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

18.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

18.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020,
alocados  no  Programa de  Trabalho  -  Gestão  do  Processo  Eleitoral;  PTRES n°  084621
(Julgamento  de  Causas  e  Gestão  Administrativas)  -  Natureza  da  Despesa  n°  339039
(Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

20.1. São obrigações do Contratante:

a) Nomear gestor/fiscal e respectivos substitutos, com o objetivo de gerenci-
ar/fiscalizar e acompanhar o contrato administrativo;

b) Informar à Contratada sobre os problemas apresentados;

c) Efetuar o pagamento à Contratada após o recebimento definitivo dos volu-
mes de material higienizado de cada etapa e do respectivo relatório técnico,
conforme prazos e percentuais constantes no Apêndice B do Termo de Refe-
rência (Anexo I);
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d) Emitir Ordem de Início de Serviço específica para cada etapa nos seguintes
prazos:

d.1) Etapa 1 – OIS emitida no prazo de até 10 (dez) dias úteis da assinatura
do contrato;

d.2)  Etapa 2 –  OIS emitida até 10 (dez)  dias  úteis  após o  recebimento
definitivo da Etapa 1.

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21.1. São obrigações da contratada:

a) Dispor em seu quadro de pessoal de profissional especializado em con-
servação,  que supervisionará  a  execução  do  serviço  proposto,  devendo a
Contratada informar na data da assinatura do contrato seu nome, endereço e
telefone. Tal profissional reportar-se-á diretamente à fiscalização contratual,
agindo como preposto da Contratada;

b) Comprovar a especialização do profissional no momento da assinatura do
contrato mediante cursos de capacitação, tais como ABER ou outros simila-
res;
c) Realizar o serviço conforme as especificações técnicas, pelo preço contra-
tado e nos prazos constantes dos Apêndices A e B (Termo de Referência –
Anexo I), fornecendo toda a mão de obra qualificada e necessária à sua com-
pleta execução, bem como se responsabilizar pelo instrumental, ferramentas
e materiais exigidos para a execução do serviço contratado;

d) Iniciar os serviços na data indicada na Ordem de Início de Serviço;

e) Manter o ambiente de trabalho sempre limpo, retirando diariamente qual-
quer sobra de material para local apropriado;

f) Fornecer e impor a seus empregados o uso de equipamentos de proteção
individual (máscaras descartáveis PFF-2, luvas descartáveis de borracha, ócu-
los de proteção, aventais, guarda-pós, toucas para cabelo, etc.) necessários
ao serviço;

g) Zelar pela preservação das obras durante os processos de embalagem e
manuseio;

h) Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela
execução dos serviços, responsabilizando-se pelos encargos fiscais, sociais,
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trabalhistas, previdenciários, tributários e documentos concernentes ao con-
trato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho;

i) Responsabilizar-se por danos e/ou prejuízos causados diretamente por seus
funcionários aos equipamentos, instalações gerais e patrimônio da Contratan-
te, inclusive danos materiais e pessoais a terceiros na execução deste contra-
to, decorrentes de sua culpa ou dolo, ficando obrigada a promover o ressarci-
mento, apurado após regular processo administrativo;

j) Fornecer relatório técnico no prazo de 10 (dez) dias úteis da conclusão dos
serviços de cada etapa. O relatório deve conter as seguintes informações: 

j.1) Relação de itens higienizados; 
j.2) Relação de itens infestados, caso haja; 
j.3) Relação de possíveis ocorrências durante os procedimentos. 

k)  Disponibilizar estrutura e pessoal de suporte para troca de informações
(orais e redigidas) com a Contratante e equipamentos específicos para execu-
ção do serviço, suficientes para atender prontamente às demandas inerentes
ao objeto a ser contratado no prazo acordado;

l) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compro-
misso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

22- DO RECEBIMENTO

22.1. Os serviços serão executados no prazo de 35 (trinta e cinco) dias
úteis para cada etapa, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme o cronograma
de execução e pagamento estabelecido no Apêndice B do Termo de Referência (Anexo I). 

22.2. O recebimento será efetuado da seguinte forma:

a) Provisoriamente,  relativo aos volumes da etapa correspondente, pelo res-
ponsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circuns-
tanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis da entrega dos
relatórios técnicos previstos no subitem 5.9 do Termo de Referência (Anexo
I);

b) Definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento provisó-
rio, prazo durante o qual será feita uma análise qualitativa e quantitativa por
amostragem em 10% do serviço realizado. 
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22.3. A Contratada ficará obrigada a refazer, às suas expensas, no prazo de
até 15 (quinze) dias úteis, o serviço que vier a ser recusado por estar em desconformida-
de com o especificado no Termo de Referência (Anexo I), ficando ciente de que o ato do
recebimento definitivo não implica isenção de responsabilidade pelo serviço prestado.

23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística Susten-
tável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de sustentabi-
lidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou exigências
abaixo assinaladas: 

A contratada deverá estabelecer as ações e providências concernentes às práticas que se-
rão desenvolvidas na prestação dos serviços objeto desta contratação, a respeito do des-
carte dos resíduos sólidos, o recolhimento na forma de coleta seletiva, assegurando o cor-
reto descarte dos materiais; 

Que os resíduos dos serviços prestados devam ser, acondicionados em embalagem ade-
quada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garan-
tir a máxima proteção durante o manuseio para descarte das sujidades. 

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica observarão o horário de Brasília – DF.

24.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua valida-
de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-
buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-
tação.

24.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contrata-
ção. 

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
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24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.

24.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.

24.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

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

24.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

24.13. O Edital e seus anexos poderão ser  lidos  na sala  da COMAP/Seção  de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado
em  Maceió,  ou  ainda,  nos  sites www.tre-al.jus.br  e  www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.

24.14. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió –  Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, XX de XXXX  de 2020.

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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                        ANEXO I

                              TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO

Prestação de serviços especializados de higienização do acervo bibliográfico de aproxi-
madamente 5.000 (cinco mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas. 

2 – JUSTIFICATIVA

O acervo impresso da Biblioteca é constituído de livros,  fascículos de periódicos,  e
obras raras. 

O manuseio e a exposição destes itens às condições ambientais geram desgastes e
acúmulo de elementos danosos à sua conservação, comprometendo sua integridade
física. 

Nesta esteira, verifica-se que a higienização do acervo é de fundamental importância,
na medida que tem por escopo a eliminação de sujidades extrínsecas às obras, tais
como poeira, partículas sólidas e elementos espúrios à estrutura física do papel, objeti-
vando, entre outros fatores, a permanência estética e estrutural dele. 

Impende mencionar que o Professor Doutor Francisco José Zorzenon, do Instituto Bioló-
gico do Estado de São Paulo recomendou, em Laudo Técnico emitido com a finalidade
de avaliar as condições do acervo da ScASAL/AstBib, a higienização das obras biblio-
gráficas pelo menos uma vez por ano com o objetivo de evitar a proliferação de pragas.

Portanto, o referido serviço é uma medida de caráter preventivo imprescindível a este
Regional a fim de que se preserve o seu acervo. Cabe ressaltar, ainda, que sua execu-
ção periódica resulta no aumento da vida útil do acervo, bem como na melhoria da
qualidade de vida dos funcionários  e usuários  que manuseiam ou são expostos às
obras. 

3 – DEFINIÇÕES 

Para fins deste Termo de Referência, adotam-se as definições propostas pelo Dicionário
de Biblioteconomia e Arquivologia (Cunha; Cavalcanti, 2008) 1 e do livro Catalogação
de recursos bibliográficos: AACR2R em Marc 21 (Ribeiro, Antonia Motta de Castro Me-
mória, 2006)2. 

Acervo – Conjunto de documentos conservados para o atendimento das finalidades de
uma biblioteca: informação, pesquisa, educação e recreação. 

Artefato – Qualquer objeto feito ou modificado por uma ou mais pessoas. 

1 CUNHA, Murilo Bastos da; CAVALCANTI, Cordélia Robalinho de Oliveira. Dicionário de
biblioteconomia e arquivologia. Brasília : Briquet de Lemos, 2008. 

2 RIBEIRO, Antonia Motta de Castro Memória.  Catalogação de recursos bibliográficos:
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AACR2R em Marc 21. Brasília: Ed. do autor, 2006. 

Higienização – Retirada da poeira e outros resíduos estranhos aos documentos, usando
instrumental indicado e técnicas apropriadas para não produzir estragos. Objetiva a
conservação dos documentos. 

Livro – Documento, formado pela reunião de folhas ou cadernos, geralmente impressos
e constituindo uma unidade bibliográfica. 

Periódico –  Fascículo numa série contínua sob o mesmo título, publicado a intervalos
regulares,  por tempo ilimitado, sendo cada fascículo numerado consecutivamente e
com indicação de data. O mesmo que publicação periódica. 

Volume –  Unidade material que reúne sob uma mesma capa alguns elementos, tais
como: folhas, cadernos, discos, formando um todo ou como parte de um conjunto 

4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Considerando que o acervo deste Tribunal possui obras raras de grande valor patrimo-
nial e significativo, cujo manuseio requer profissionais habilitados para a execução des-
tes serviços especializados, evitando danos que comprometam a integridade física dos
mesmos, logo se faz necessário a exigência do art. 30 da lei 8666/93.

4.1 – O serviço a ser realizado em duas etapas, está especificado no Apêndice A deste
Termo de Referência.

4.2 – Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade
técnica,  expedido(s)  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  que
comprove(m) que a licitante tenha executado, ou esteja executando satisfatoriamente
serviços que atendam às características de execução semelhantes à parcela de maior
relevância técnica e valor significativo do objeto desta licitação.

4.2.1 – Para fins do disposto no art. 30, § 2º, II, da Lei n.º 8.666/93, consideram-se
como parcelas de maior relevância técnica e valor significativo a prestação de ser-
viços de higienização de acervos bibliográficos em no mínimo 50 (cinquenta) volu-
mes de obras raras, 3.000 (três mil) volumes de periódicos e ou volumes de livros,
folhetos, teses e dissertações.

5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 – Dispor em seu quadro de pessoal de profissional especializado em conservação,
que supervisionará a execução do serviço proposto, devendo a Contratada informar na
data da assinatura do contrato seu nome, endereço e telefone. Tal profissional repor-
tar-se-á diretamente à fiscalização contratual, agindo como preposto da Contratada.

5.2 – Comprovar a especialização do profissional no momento da assinatura do contra-
to mediante cursos de capacitação, tais como ABER ou outros similares.

5.3 – Realizar o serviço conforme as especificações técnicas, pelo preço contratado e
nos prazos constantes dos Apêndices A e B, fornecendo toda a mão de obra qualificada
e necessária à sua completa execução, bem como se responsabilizar pelo instrumental,
ferramentas e materiais exigidos para a execução do serviço contratado.
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Observação: Os serviços deverão ser iniciados na data indicada na Ordem de Início de
Serviço. 

5.4 – Manter o ambiente de trabalho sempre limpo, retirando diariamente qualquer
sobra de material para local apropriado.

5.5 – Fornecer e impor a seus empregados o uso de equipamentos de proteção indi-
vidual  (máscaras descartáveis  PFF-2,  luvas descartáveis  de borracha,  óculos  de
proteção, aventais, guarda-pós, toucas para cabelo, etc.) necessários ao serviço.

5.6 – Zelar pela preservação das obras durante os processos de embalagem e ma-
nuseio.

5.7 –  Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela
execução dos serviços, responsabilizando-se pelos encargos fiscais, sociais, traba-
lhistas, previdenciários, tributários e documentos concernentes ao contrato, inclusi-
ve seguros contra acidentes de trabalho.

5.8 –  Responsabilizar-se por danos e/ou prejuízos causados diretamente por seus
funcionários aos equipamentos, instalações gerais e patrimônio da Contratante, in-
clusive danos materiais e pessoais a terceiros na execução deste contrato, decor-
rentes de sua culpa ou dolo, ficando obrigada a promover o ressarcimento, apurado
após regular processo administrativo.

5.9 –  Fornecer relatório técnico no prazo de 10 (dez) dias úteis da conclusão dos
serviços de cada etapa. O relatório deve conter as seguintes informações:

a) Relação de itens higienizados; 
b) Relação de itens infestados, caso haja; 
c) Relação de possíveis ocorrências durante os procedimentos. 

5.10 –  Disponibilizar  estrutura  e pessoal  de  suporte  para troca de informações
(orais e redigidas) com a Contratante e equipamentos específicos para execução do
serviço, suficientes para atender prontamente às demandas inerentes ao objeto a
ser contratado no prazo acordado.

6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 – Nomear gestor/fiscal e respectivos substitutos, com o objetivo de gerenciar/
fiscalizar e acompanhar o contrato administrativo.

6.2 – Informar à Contratada sobre os problemas apresentados.

6.3 – Efetuar o pagamento à Contratada após o recebimento definitivo dos volumes
de material higienizado de cada etapa e do respectivo relatório técnico, conforme
prazos e percentuais constantes no Apêndice B.

6.4 –  Emitir Ordem de Início de Serviço específica para cada etapa nos seguintes
prazos:

a) Etapa 1 – OIS emitida no prazo de até 10 (dez) dias úteis da assinatura do con-
trato; 
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b) Etapa 2 – OIS emitida até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da
Etapa 1. 

7 – DA ENTREGA E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 – O prazo máximo para a execução dos serviços será de 35 dias úteis para cada
Etapa, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme o cronograma de exe-
cução e pagamento estabelecido no Apêndice B deste Termo de Referência.

7.2 – O recebimento do objeto dar-se-á:

a) Provisoriamente, relativo aos volumes da etapa correspondente, pelo responsá-
vel por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assi-
nado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis da entrega dos relatórios técnicos
previstos no subitem 5.9 deste Termo de Referência; 

b) Após o recebimento provisório, o TRE-AL efetuará a análise por amostragem em
10% do serviço realizado, qualitativa e quantitativa, no prazo de até 15 (quinze)
dias úteis, efetuando nesse prazo o recebimento definitivo da etapa corresponden-
te; 

c)  A Contratada ficará obrigada a refazer, às suas expensas, no prazo de até 15
(quinze) dias úteis, o serviço que vier a ser recusado por estar em desconformidade
com o especificado neste Termo de Referência, ficando ciente de que o ato do rece-
bimento definitivo não implica isenção de responsabilidade pelo serviço prestado. 

8 – DEFINIÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento deverá ser efetuado após o recebimento definitivo dos serviços refe-
rentes a cada etapa e de acordo com a porcentagem estabelecida no Apêndice B. 

9 – DA GARANTIA 

A contratada deverá garantir os serviços prestados por um prazo de 06 (seis) me-
ses, contados a partir do recebimento definitivo, comprometendo-se a refazer a hi-
gienização de qualquer volume que apresente sujidades em alguma de suas pági-
nas, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da solicitação do TRE-AL, salvo
no caso em que estas sejam comprovadamente de origem posterior à execução do
serviço. 

10 – LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A higienização será realizada nas dependências da Biblioteca do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, 406, Farol, Maceió-AL em
espaço a ser ajustado pela Contratante. 

11 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios
de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos as-
pectos e/ou exigências abaixo assinaladas: 
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A contratada deverá estabelecer as ações e providências concernentes às práticas
que serão desenvolvidas na prestação dos serviços objeto desta contratação, a res-
peito do descarte dos resíduos sólidos, o recolhimento na forma de coleta seletiva,
assegurando o correto descarte dos materiais; 

Que os resíduos dos serviços prestados devam ser, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma
a garantir a máxima proteção durante o manuseio para descarte das sujidades. 

12 - VISTORIA FACULTATIVA 

12.1 –  As empresas interessadas, caso julguem necessário para melhor elaboração
das propostas, poderão efetuar visita técnica facultativa na unidade indicada no
item 12.2 desse Anexo, para conhecimento das áreas em que serão prestados os
serviços, a fim de verificar possíveis dificuldades. 

12.2 – As  vistorias  facultativas poderão ser  realizadas até a data prevista para
abertura do certame e poderão ser agendadas pelo telefone (82)2122-7734 com a
Seção de Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de segunda a sexta-
feira, no horário das 14h. às 18h.

APÊNDICE A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

A operação técnica de higienização tem a finalidade de remover a sujidade acumu-
lada na superfície e no interior dos itens, que se constitui em fonte contínua de de-
gradação do acervo. As etapas do tratamento devem obedecer às seguintes especi-
ficações, elaboradas de acordo com os padrões das instituições/associações dedica-
das à preservação de documentos (ABRACOR, ABER, BN, Arquivo Nacional): 

A) Higienização interna – remoção de pó, resíduos biológicos e detritos acumu-
lados nos volumes por varredura com trincha macia de cadernos ou tecido de
algodão puro, com uso de mesa de higienização apropriada para evitar a dis-
persão da poeira no ar; 

B)  Higienização das áreas externas dos volumes (corte da cabeça,  corte da
frente e lombada) com utilização de aspirador de pó com tanque de água. Além
disso,  deve ser  utilizado  tecido  de  algodão puro,  levemente umedecido em
água com pequena porção de bactericida ou álcool absoluto; 

C) Limpeza de obras com sujidade acumulada com o tempo, que apresentem
aspecto escurecido, com boneca emborrachada; 

D) Higienização de todos os itens a seco com pano de algodão puro, em todas
as páginas; 

 E) Oxigenação de todas as páginas de todos os volumes; 

F) Retirada de materiais estranhos e causadores de degradação (grampos, cli-
pes, barbantes etc.), bem como realizar pequenos reparos de colagens de pági-
nas soltas ou rasgos; 

G) Identificação e isolamento (quarentena) dos volumes atacados por agentes
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biológicos de degradação (fungos, bactérias, insetos e roedores).

APÊNDICE B

Cronograma de execução e pagamento do serviço de higienização do acervo da Bi-
blioteca - TRE/AL 

Etapa Material Quantidade
Estimada de

itens

Prazo de entrega Pagamento

1ª Periódicos + Livros

50% do total das
obras

2.500 Até 35 (trinta e cinco) dias
úteis, contados da data

indicada para o início dos
serviços, na Ordem de Início de

Serviço da Etapa 1.

50%

2ª Periódicos + Livros

50% do total das
obras

2.500 Até  35  (trinta  e  cinco)  dias
úteis,  contados  da  data
indicada  para  o  início  dos
serviços, na Ordem de Início de
Serviço da Etapa 2.

50%

Total 5.000 100%

VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA
Chefe de Seção 
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       ANEXO II

                                                                              PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social

CNPJ
Endereço

CEP
Fones:

Fax
E-mail

Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo

Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço

CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor

CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco

Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo

Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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ANEXO III

MINUTA 

        CONTRATO Nº XX/2020
      Processo nº 0006300-10.2019.6.02.8000

Contrato de Prestação de serviços especializados
de higienização de acervo bibliográfico, celebrado
entre a  União,  por  intermédio  do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, com a empresa
XXXXXX. 

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão
do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida  Aristeu  de  Andrade  nº  377  –  Farol,
Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado  CONTRATANTE,
neste ato representada por seu Vice-Presidente, no exercício da Presidência, Desembargador Otávio
Leão Praxedes,  brasileiro,  casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430,
inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXXXX,
CNPJ nº :  XXXXXX, situada XXXXXX, CEP:  XXXXXX,  Fone: XXXXXX,  e-mail: XXXXXX,  daqui por diante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por  XXXXXX, portador do RG nº  XXXXXX, CPF nº
XXXXXX, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços especializados  de
higienização de acervo bibliográfico, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02 e no Edital do Pregão
Eletrônico nº XX/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 e
8.666/93, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do Tribunal
Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  e,  no  que  couber,  os  demais  preceitos  de  direito  público  e,
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível
no site www.tre-al.gov.br  .  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO.

Prestação de serviços  especializados de higienização do  acervo bibliográfico  de,
aproximadamente,  5.000  (cinco  mil)  itens  do  acervo  Biblioteca,  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO.

Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor de R$ XXXXXX.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços consignados neste contrato são fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS PARA EXECUÇÃO

Os serviços objeto deste Contrato serão executados em estrita conformidade com
as condições e especificações do Termo de Referência (Anexo I) do PE nº XX/2020, bem como com a
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proposta  de  preços  apresentada  pela  Contratada,  os  quais  integram  este  instrumento
independentemente de transcrição, devendo ainda a CONTRATADA observar o seguinte:

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

 O pagamento será efetuado da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) após
a conclusão da 1ª Etapa dos serviços e 50% (cinquenta por cento) após a conclusão da 2ª etapa
dos serviços,  conforme cronograma disposto no Anexo I  (Termo de Referência  -  Apêndice B),
mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o atesto da
nota  fiscal  respectiva,  a  qual  deverá  ser  entregue acompanhado  das  certidões  Negativas  de
Débitos Fiscais e Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente.

PARÁGRAFO  QUARTO  -  Se  a  empresa  for  optante  do  SIMPLES,  deverá  anexar  à  nota  fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

PARÁGRAFO QUINTO -  Havendo atraso no pagamento,  o  valor  devido deverá ser  acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da
seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos recursos
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa de
Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 167674,
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota
de Empenho nº 2020NE000XXX, de XX de XXXX de 2020, no valor R$ XXXX (XXXX).

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

São obrigações da Contratada:
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a)  Dispor  em  seu  quadro  de  pessoal  de  profissional  especializado  em  conservação,  que
supervisionará  a  execução  do  serviço  proposto,  devendo  a  Contratada  informar  na  data  da
assinatura do contrato seu nome, endereço e telefone. Tal profissional reportar-se-á diretamente
à fiscalização contratual, agindo como preposto da Contratada;

b) Comprovar a especialização do profissional no momento da assinatura do contrato mediante
cursos de capacitação, tais como ABER ou outros similares;

c)  Realizar o serviço conforme as especificações técnicas, pelo preço contratado e nos prazos
constantes dos Apêndices A e B (Termo de Referência – Anexo I), fornecendo toda a mão de obra
qualificada e necessária à sua completa execução, bem como se responsabilizar pelo instrumen-
tal, ferramentas e materiais exigidos para a execução do serviço contratado;

d) Iniciar os serviços na data indicada na Ordem de Início de Serviço;

e) Manter o ambiente de trabalho sempre limpo, retirando diariamente qualquer sobra de mate-
rial para local apropriado;

f) Fornecer e impor a seus empregados o uso de equipamentos de proteção individual (máscaras
descartáveis PFF-2, luvas descartáveis de borracha, óculos de proteção, aventais, guarda-pós,
toucas para cabelo, etc.) necessários ao serviço;

g) Zelar pela preservação das obras durante os processos de embalagem e manuseio;

h) Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execução dos ser-
viços, responsabilizando-se pelos encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, tributá-
rios e documentos concernentes ao contrato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho;

i) Responsabilizar-se por danos e/ou prejuízos causados diretamente por seus funcionários aos
equipamentos, instalações gerais e patrimônio da Contratante, inclusive danos materiais e pes-
soais a terceiros na execução deste contrato, decorrentes de sua culpa ou dolo, ficando obriga-
da a promover o ressarcimento, apurado após regular processo administrativo;

j) Fornecer relatório técnico no prazo de 10 (dez) dias úteis da conclusão dos serviços de cada
etapa. O relatório deve conter as seguintes informações: 

j.1) Relação de itens higienizados; 
j.2) Relação de itens infestados, caso haja; 
j.3) Relação de possíveis ocorrências durante os procedimentos. 

k)  Disponibilizar estrutura e pessoal de suporte para troca de informações (orais e redigidas)
com a Contratante e equipamentos específicos para execução do serviço, suficientes para aten-
der prontamente às demandas inerentes ao objeto a ser contratado no prazo acordado;
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l) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compromisso assumido, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços contratados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa
ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver
prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a contratação de
empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no
art. 2º, incisos IV e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com
a nova redação dada pela Resolução 09/2005-CNJ.  

PARÁGRAFO QUARTO –  É expressamente proibido que a contratada possua entre seus sócios, ainda
que sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

São obrigações do Contratante:

a) Nomear gestor/fiscal e respectivos substitutos, com o objetivo de gerenciar/fiscalizar e acompa-
nhar o contrato administrativo;

b) Informar à Contratada sobre os problemas apresentados;

c) Efetuar o pagamento à Contratada após o recebimento definitivo dos volumes de material higi-
enizado de cada etapa e do respectivo relatório técnico, conforme prazos e percentuais constan-
tes no Apêndice B do Termo de Referência (Anexo I);

d) Emitir Ordem de Início de Serviço específica para cada etapa nos seguintes prazos:

d.1) Etapa 1 – OIS emitida no prazo de até 10 (dez) dias úteis da assinatura do contrato;

d.2) Etapa 2 – OIS emitida até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da Etapa 1.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência  será  contado da data da assinatura do termo contratual  e
perdurará até 31 de dezembro de 2020.

CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF,  pelo  prazo  de  até 05 (cinco)  anos,  sem prejuízo  das multas  previstas  em edital  e  no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que,
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
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a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  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.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  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.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
 

a) multa de mora de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 10% (dez por cent  o),  
sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de
atraso injustificado;

b) multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de decumprimento total, a incidir so-
bre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente de contrato.

PARÁGRAFO  QUARTO  - As  multas  de  mora  e  convencional  por  inexecução  parcial,  quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado.

PARÁGRAFO QUINTO -  As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

PARÁGRAFO SEXTO -  Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s) será
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - 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.

PARÁGRAFO OITAVO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO NONO - 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.

PARÁGRAFO DEZ - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação  dos  serviços, 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. 

PARÁGRAFO ONZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO DOZE - 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.

PARÁGRAFO TREZE -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO QUATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO QUINZE - 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.

PARÁGRAFO DEZESSEIS - 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.

PARÁGRAFO DEZESSETE - 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.

PARÁGRAFO  DEZOITO  -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da
União.

CLÁUSULA ONZE – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO  E ATESTO DOS SERVIÇOS
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                A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor designado
para a gestão do contrato pela Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor designado
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em
tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art.
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos prejuízos
comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA
CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital
do Pregão Eletrônico n° XX/2020 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, evento
SEI nº XXXX.

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato
lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo:

Maceió, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente

 no exercício da Presidência

Pela Empresa

                                                         XXXXXXXXXXXXX
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DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2020.
À AJ-DG, para ciência das alterações efetuadas na

minuta, em conformidade com as alíneas a e b do Parecer
1506 (0748777).

Saliento, ainda, que já havia menção à Resolução
TRE-AL nº 15.559/2014 - Código de Ética, no Parágrafo Único
da Cláusula Primeira da minuta de contrato (Anexo III da
minuta de edital anterior 0748633).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 24/08/2020, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749701 e o código CRC 2A4BDC5C.

0006300-10.2019.6.02.8000 0749701v1
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PROCESSO : 0006300-10.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA JUDICIÁRIA
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIVROS

 

Parecer nº 1528 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Secretário de Administração, 
 
Tratam os autos de pretensão de contratação de

serviços especializados de higienização do acervo
bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco mil) itens do
acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria
Judiciária desta Corte.

De acordo com o termo de referência (0708595), a
contratação visa a assegurar a eliminação de sujidades
extrínsecas às obras, tais como poeira, partículas sólidas e
elementos espúrios à estrutura física do papel, objetivando,
entre outros fatores, a permanência estética e estrutural do
acervo.

A análise da regularidade do feito foi iniciada no
Parecer 1427 (0742085), ocasião em que esta Assessoria
Jurídica solicitou algumas diligências, a saber: a juntada dos
elementos os elementos relativos aos itens  2,  10 e 22 da
tabela de verificação (2. A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? 10 . O Termo de Referência
contém justificativa para a exigência de atestados de
capacidade técnica? 22. O Termo de Referência contempla
requisitos de sustentabilidade?) e a inclusão da minuta
contratual no edital, vez que o objeto dos autos implica
obrigações futuras e prazos de cumprimento a serem
observados por etapas específicas. 

Na sequência, foram juntados os seguintes
esclarecimentos:

 
1) quanto ao Item 02, a SBEA informou
que a previsão da despesa foi incluída no
PLOA de 2020, confirmada no processo
SEI 0005528-13.2020.6.02.8000, evento
(0716962), sendo também inclusa no
PLOA 2021;
2) quanto às exigências dos itens 10 e 22,
aquela unidade elaborou um novo
TERMO DE REFERÊNCIA (0746076),
desta feita, incluindo a justificativa dos
atestados de capacidade técnica e
incluindo requisitos de sustentabilidade;
3) a nova versão do Termo de Referência
foi ratificada pelo Senhor Secretário de
Administração no evento 0748053;
4) quanto à minuta contratual, a SLC
juntou nova minuta de edital, desta vez
completa (0748633);
5) nova minuta de edital, elaborada pela
SLC (0749697).

 
Assim sendo,  em complemento ao antedito

parecer, em face de sua regularidade jurídica, esta Assessoria
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Jurídica aprova a minuta (0749697) de  licitação na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor
preço, cujo objeto é a contratação de serviços especializados
de higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente
5.000 (cinco mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas. 

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 24/08/2020, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 24/08/2020, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749751 e o código CRC 24B81317.

0006300-10.2019.6.02.8000 0749751v3
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DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
É o presente para retificar o destinatário do

Parecer nº 1.528 (0749751), para constar "Senhor Diretor-
Geral".

 
Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 24/08/2020, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749981 e o código CRC 94B2FF7C.

0006300-10.2019.6.02.8000 0749981v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 24 de agosto de 2020.
Senhor Vice-Presidente, no exercício da Presidência,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do
edital, submeto à superior consideração de Vossa Excelência,
sugerindo, a abertura da fase externa do presente certame,  na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço,
cujo objeto é a contratação de serviços especializados de
higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000
(cinco mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, consoante minuta 0749697, aprovada pela Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1427 (0742085),
Parecer 1506 (0748777) e Parecer 1528 (0749751).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/08/2020, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0750034 e o código CRC 2406D87C.
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PROCESSO : 0006300-10.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA JUDICIÁRIA

ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Contratação de serviços de higienização do acervo bibliográfico da Biblioteca do TRE-
AL.

 

Decisão nº 2085 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0750034.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando a contratação de serviços especializados de
higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000
(cinco mil) itens do acervo da Biblioteca do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com a justificativa constante no
Termo de Referência (0746076), elaborado pela Seção de Biblioteca,
Editoração e Arquivo - SBEA e conforme requisição promovida pela
Secretaria Judiciária deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0749697, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 1528 (0749751), em complemento aos
Pareceres nº 1506 (0748777) e nº 1427 (0742085) e demais medidas
cabíveis.
 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício da

Presidência
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 26/08/2020, às 01:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0750684 e o código CRC 384EC150.
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
À SLC, para cumprimento da Decisão nº 2085, da

Presidência (doc. 0750684).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2020, às 21:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751775 e o código CRC 86DCE9BD.
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº 59/2020 Nº 59/2020

PROCESSO Nº 0006300-10.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 15 de setembro de 2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

                   Horário de Abertura: 14 horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação  na  modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO,  do tipo  MENOR  PREÇO,  objetivando  a
contratação  de  serviços  especializados  de  higienização  do  acervo  bibliográfico  de
aproximadamente  5.000  (cinco  mil)  itens  do  acervo  Biblioteca,  do  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria Judiciária
desta Corte.

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

1- DO OBJETO 

1.1. O  presente  Pregão  tem  por  objeto  a  contratação  de  serviços
especializados de higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco
mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situada na Rua
Aristeu de Andrade, nº 406 - Farol, Maceió-AL, em espaço a ser ajustado pela Contratante,
conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos. 

2 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E GARANTIA DOS SERVIÇOS

2.1. Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 35 (trinta e
cinco) dias úteis para cada etapa, a contar da emissão da  Ordem de Serviço, conforme
cronograma  de  execução  e  pagamento  estabelecido  no  Apêndice  B  do  Termo  de
Referência (Anexo I).

2.2. A contratada deverá garantir os serviços prestados por um prazo de
06 (seis) meses, contados a partir do recebimento definitivo, comprometendo-se a refazer
a higienização de qualquer volume que apresente sujidades em alguma de suas páginas,
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no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da solicitação do TRE-AL, salvo no caso em
que estas sejam comprovadamente de origem posterior à execução do serviço. 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente  Microempresas  e
Empresas  de  Pequeno  Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF,
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências
deste Edital e seus anexos.

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

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

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

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

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

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

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em pro-
cesso de dissolução ou liquidação;

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art.
2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova reda-
ção dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

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

2
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49; 

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

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

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

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

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

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

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

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

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Gover-
no Federal, no sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
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4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilida-
de do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventu-
ais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

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

4.5.1.  A  não  observância  do  disposto  no  subitem  anterior  poderá  ensejar
desclassificação no momento da habilitação

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

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

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigi-
dos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

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

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

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico du-
rante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedi-
mentos de negociação e julgamento da proposta.
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5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sis-
tema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especi-
ficações constantes no Anexo I; 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Con-
tratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que inci-
dam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

6.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos ob-
jetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, pre-
valecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas nor-
mas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações pú-
blicas.

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

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 
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7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

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

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

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

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiti-
vo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

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

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

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

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

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

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

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

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por

6

Edital do PE nº 59/2020 (0752531)         SEI 0006300-10.2019.6.02.8000 / pg. 229



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

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

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

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

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-
mitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fe-
chado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
rência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia;

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.

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

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competiti-
va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances. 

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua pro-
posta.
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7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não se-
guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País;

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

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

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

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

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

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e jul-
gamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normati-
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va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassi-
ficação. 

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

8.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 16.975,00 (dezesseis mil
e novecentos e setenta e cinco reais), que de modo algum, vinculam a decisão
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

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

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a reali-
zação de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro ho-
ras de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

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

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio ele-
trônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceita-
ção da proposta.

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

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examina-
rá a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

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

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à sub-
sequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme
disposto no item 7.24.

8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventu-
al descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consul-
ta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

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

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-
tado, por falta de condição de participação.
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9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventu-
al ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequen-
te.

9.5. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habili-
tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

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

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

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

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

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

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emiti-
dos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
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9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilita-
ção:

9.10.1. Habilitação jurídica: 

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

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-
cumento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, filial ou agência;

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

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

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

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

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negati-
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va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual; 

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

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

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscri-
ção nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresen-
tação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último
exercício.

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

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6.  Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, compro-
var a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, median-
te apresentação de justificativa.
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9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

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

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

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es)
cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos re-
manescentes.

9.10.3. Qualificação técnica:

9.10.3.1. Atestado (ou declaração) de capacidade técnica, no mínimo
um, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público
ou privado, que comprove(m) que a licitante tenha executado, ou esteja
executando satisfatoriamente serviços que atendam às características de
execução semelhantes à parcela de maior relevância técnica e valor signi-
ficativo do objeto desta licitação.

9.10.3.1.1. Para fins do disposto no art. 30, § 2º, II, da Lei n.º
8.666/93, consideram-se como parcelas de maior relevância técnica e
valor significativo a prestação de serviços de higienização de acervos
bibliográficos em no mínimo 50 (cinquenta) volumes de obras raras,
3.000 (três mil) volumes de periódicos e ou volumes de livros, folhe-
tos, teses e dissertações. 

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
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10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

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

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

c) conter a descrição de cada item ofertado;

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uni-
tário  em algarismos e  o  valor  global  em algarismos e por  extenso (art.  5º  da Lei  nº
8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa,  limitada, rigorosamente,  ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que esta-
beleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a  fase de regularização fiscal e traba-
lhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante ma-
nifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) deci-
são(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

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

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessa-
dos, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anterio-
res à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam;

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

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar a sessão reaberta.

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

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.
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13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

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

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a au-
toridade competente homologará o procedimento licitatório. 

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

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

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

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

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a reali-
zação do certame.

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

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios for-
mais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

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

15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor e
prazos de execução, em conformidade com este edital. 
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15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato. 

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO 

16.1. A execução da  contratação será acompanhada, fiscalizada e
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Ficará  impedido  de  licitar  e  de  contratar  com  a  União  e  será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

17.2. 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
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à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

17.3. 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.

17.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
 

a) multa de mora de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 10% (dez
por cent  o), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contra  -  
tual, na hipótese de atraso injustificado;

b) multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de decumprimento total, a
incidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanes-
cente de contrato.

17.4.1.  As  multas  de  mora  e  convencional  por  inexecução  parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% do valor total do contrato celebrado.

17.4.2. As  sanções  previstas  neste  Edital  poderão  ser  impostas
cumulativamente com as demais.

17.4.3. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em
atraso.

17.4.4.  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.

17.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

17.6. 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.

17.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a prestação dos serviços,  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
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fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração. 

17.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.

17.9. 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.

17.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
17.11. O período de atraso será contado em dias corridos.

17.12. 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.

17.12.1.  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.

17.13. 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.

17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

18- DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado da seguinte forma: 50% (cinquenta por
cento) após a conclusão da 1ª Etapa dos serviços e 50% (cinquenta por cento) após a
conclusão da 2ª etapa dos serviços, conforme cronograma disposto no Anexo I (Termo de
Referência - Apêndice B), mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até
10  (dez)  dias  após  o  atesto  da  nota  fiscal  respectiva,  a  qual  deverá  ser  entregue
acompanhado das certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, somente após
a conclusão dos serviços.

18.2. Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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18.5. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

18.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

18.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020,
alocados  no  Programa de  Trabalho  -  Gestão  do  Processo  Eleitoral;  PTRES n°  084621
(Julgamento  de  Causas  e  Gestão  Administrativas)  -  Natureza  da  Despesa  n°  339039
(Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

20.1. São obrigações do Contratante:

a) Nomear gestor/fiscal e respectivos substitutos, com o objetivo de gerenci-
ar/fiscalizar e acompanhar o contrato administrativo;

b) Informar à Contratada sobre os problemas apresentados;

c) Efetuar o pagamento à Contratada após o recebimento definitivo dos volu-
mes de material higienizado de cada etapa e do respectivo relatório técnico,
conforme prazos e percentuais constantes no Apêndice B do Termo de Refe-
rência (Anexo I);
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d) Emitir Ordem de Início de Serviço específica para cada etapa nos seguintes
prazos:

d.1) Etapa 1 – OIS emitida no prazo de até 10 (dez) dias úteis da assinatura
do contrato;

d.2)  Etapa 2 –  OIS emitida até 10 (dez)  dias  úteis  após o  recebimento
definitivo da Etapa 1.

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21.1. São obrigações da contratada:

a) Dispor em seu quadro de pessoal de profissional especializado em con-
servação,  que supervisionará  a  execução  do  serviço  proposto,  devendo a
Contratada informar na data da assinatura do contrato seu nome, endereço e
telefone. Tal profissional reportar-se-á diretamente à fiscalização contratual,
agindo como preposto da Contratada;

b) Comprovar a especialização do profissional no momento da assinatura do
contrato mediante cursos de capacitação, tais como ABER ou outros simila-
res;
c) Realizar o serviço conforme as especificações técnicas, pelo preço contra-
tado e nos prazos constantes dos Apêndices A e B (Termo de Referência –
Anexo I), fornecendo toda a mão de obra qualificada e necessária à sua com-
pleta execução, bem como se responsabilizar pelo instrumental, ferramentas
e materiais exigidos para a execução do serviço contratado;

d) Iniciar os serviços na data indicada na Ordem de Início de Serviço;

e) Manter o ambiente de trabalho sempre limpo, retirando diariamente qual-
quer sobra de material para local apropriado;

f) Fornecer e impor a seus empregados o uso de equipamentos de proteção
individual (máscaras descartáveis PFF-2, luvas descartáveis de borracha, ócu-
los de proteção, aventais, guarda-pós, toucas para cabelo, etc.) necessários
ao serviço;

g) Zelar pela preservação das obras durante os processos de embalagem e
manuseio;

h) Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela
execução dos serviços, responsabilizando-se pelos encargos fiscais, sociais,
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trabalhistas, previdenciários, tributários e documentos concernentes ao con-
trato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho;

i) Responsabilizar-se por danos e/ou prejuízos causados diretamente por seus
funcionários aos equipamentos, instalações gerais e patrimônio da Contratan-
te, inclusive danos materiais e pessoais a terceiros na execução deste contra-
to, decorrentes de sua culpa ou dolo, ficando obrigada a promover o ressarci-
mento, apurado após regular processo administrativo;

j) Fornecer relatório técnico no prazo de 10 (dez) dias úteis da conclusão dos
serviços de cada etapa. O relatório deve conter as seguintes informações: 

j.1) Relação de itens higienizados; 
j.2) Relação de itens infestados, caso haja; 
j.3) Relação de possíveis ocorrências durante os procedimentos. 

k)  Disponibilizar estrutura e pessoal de suporte para troca de informações
(orais e redigidas) com a Contratante e equipamentos específicos para execu-
ção do serviço, suficientes para atender prontamente às demandas inerentes
ao objeto a ser contratado no prazo acordado;

l) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compro-
misso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

22- DO RECEBIMENTO

22.1. Os serviços serão executados no prazo de 35 (trinta e cinco) dias
úteis para cada etapa, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme o cronograma
de execução e pagamento estabelecido no Apêndice B do Termo de Referência (Anexo I). 

22.2. O recebimento será efetuado da seguinte forma:

a) Provisoriamente,  relativo aos volumes da etapa correspondente, pelo res-
ponsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circuns-
tanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis da entrega dos
relatórios técnicos previstos no subitem 5.9 do Termo de Referência (Anexo
I);

b) Definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento provisó-
rio, prazo durante o qual será feita uma análise qualitativa e quantitativa por
amostragem em 10% do serviço realizado. 
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22.3. A Contratada ficará obrigada a refazer, às suas expensas, no prazo de
até 15 (quinze) dias úteis, o serviço que vier a ser recusado por estar em desconformida-
de com o especificado no Termo de Referência (Anexo I), ficando ciente de que o ato do
recebimento definitivo não implica isenção de responsabilidade pelo serviço prestado.

23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística Susten-
tável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de sustentabi-
lidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou exigências
abaixo assinaladas: 

A contratada deverá estabelecer as ações e providências concernentes às práticas que se-
rão desenvolvidas na prestação dos serviços objeto desta contratação, a respeito do des-
carte dos resíduos sólidos, o recolhimento na forma de coleta seletiva, assegurando o cor-
reto descarte dos materiais; 

Que os resíduos dos serviços prestados devam ser, acondicionados em embalagem ade-
quada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garan-
tir a máxima proteção durante o manuseio para descarte das sujidades. 

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica observarão o horário de Brasília – DF.

24.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua valida-
de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-
buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-
tação.

24.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contrata-
ção. 

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
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24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.

24.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.

24.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

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

24.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

24.13. O Edital e seus anexos poderão ser  lidos  na sala  da COMAP/Seção  de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado
em  Maceió,  ou  ainda,  nos  sites www.tre-al.jus.br  e  www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.

24.14. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió –  Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, 28 de setembro  de 2020.

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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                        ANEXO I

                              TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO

Prestação de serviços especializados de higienização do acervo bibliográfico de aproxi-
madamente 5.000 (cinco mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas. 

2 – JUSTIFICATIVA

O acervo impresso da Biblioteca é constituído de livros,  fascículos de periódicos,  e
obras raras. 

O manuseio e a exposição destes itens às condições ambientais geram desgastes e
acúmulo de elementos danosos à sua conservação, comprometendo sua integridade
física. 

Nesta esteira, verifica-se que a higienização do acervo é de fundamental importância,
na medida que tem por escopo a eliminação de sujidades extrínsecas às obras, tais
como poeira, partículas sólidas e elementos espúrios à estrutura física do papel, objeti-
vando, entre outros fatores, a permanência estética e estrutural dele. 

Impende mencionar que o Professor Doutor Francisco José Zorzenon, do Instituto Bioló-
gico do Estado de São Paulo recomendou, em Laudo Técnico emitido com a finalidade
de avaliar as condições do acervo da ScASAL/AstBib, a higienização das obras biblio-
gráficas pelo menos uma vez por ano com o objetivo de evitar a proliferação de pragas.

Portanto, o referido serviço é uma medida de caráter preventivo imprescindível a este
Regional a fim de que se preserve o seu acervo. Cabe ressaltar, ainda, que sua execu-
ção periódica resulta no aumento da vida útil do acervo, bem como na melhoria da
qualidade de vida dos funcionários  e usuários  que manuseiam ou são expostos às
obras. 

3 – DEFINIÇÕES 

Para fins deste Termo de Referência, adotam-se as definições propostas pelo Dicionário
de Biblioteconomia e Arquivologia (Cunha; Cavalcanti, 2008) 1 e do livro Catalogação
de recursos bibliográficos: AACR2R em Marc 21 (Ribeiro, Antonia Motta de Castro Me-
mória, 2006)2. 

Acervo – Conjunto de documentos conservados para o atendimento das finalidades de
uma biblioteca: informação, pesquisa, educação e recreação. 

Artefato – Qualquer objeto feito ou modificado por uma ou mais pessoas. 

1 CUNHA, Murilo Bastos da; CAVALCANTI, Cordélia Robalinho de Oliveira. Dicionário de
biblioteconomia e arquivologia. Brasília : Briquet de Lemos, 2008. 

2 RIBEIRO, Antonia Motta de Castro Memória.  Catalogação de recursos bibliográficos:
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AACR2R em Marc 21. Brasília: Ed. do autor, 2006. 

Higienização – Retirada da poeira e outros resíduos estranhos aos documentos, usando
instrumental indicado e técnicas apropriadas para não produzir estragos. Objetiva a
conservação dos documentos. 

Livro – Documento, formado pela reunião de folhas ou cadernos, geralmente impressos
e constituindo uma unidade bibliográfica. 

Periódico –  Fascículo numa série contínua sob o mesmo título, publicado a intervalos
regulares,  por tempo ilimitado, sendo cada fascículo numerado consecutivamente e
com indicação de data. O mesmo que publicação periódica. 

Volume –  Unidade material que reúne sob uma mesma capa alguns elementos, tais
como: folhas, cadernos, discos, formando um todo ou como parte de um conjunto 

4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Considerando que o acervo deste Tribunal possui obras raras de grande valor patrimo-
nial e significativo, cujo manuseio requer profissionais habilitados para a execução des-
tes serviços especializados, evitando danos que comprometam a integridade física dos
mesmos, logo se faz necessário a exigência do art. 30 da lei 8666/93.

4.1 – O serviço a ser realizado em duas etapas, está especificado no Apêndice A deste
Termo de Referência.

4.2 – Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade
técnica,  expedido(s)  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  que
comprove(m) que a licitante tenha executado, ou esteja executando satisfatoriamente
serviços que atendam às características de execução semelhantes à parcela de maior
relevância técnica e valor significativo do objeto desta licitação.

4.2.1 – Para fins do disposto no art. 30, § 2º, II, da Lei n.º 8.666/93, consideram-se
como parcelas de maior relevância técnica e valor significativo a prestação de ser-
viços de higienização de acervos bibliográficos em no mínimo 50 (cinquenta) volu-
mes de obras raras, 3.000 (três mil) volumes de periódicos e ou volumes de livros,
folhetos, teses e dissertações.

5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 – Dispor em seu quadro de pessoal de profissional especializado em conservação,
que supervisionará a execução do serviço proposto, devendo a Contratada informar na
data da assinatura do contrato seu nome, endereço e telefone. Tal profissional repor-
tar-se-á diretamente à fiscalização contratual, agindo como preposto da Contratada.

5.2 – Comprovar a especialização do profissional no momento da assinatura do contra-
to mediante cursos de capacitação, tais como ABER ou outros similares.

5.3 – Realizar o serviço conforme as especificações técnicas, pelo preço contratado e
nos prazos constantes dos Apêndices A e B, fornecendo toda a mão de obra qualificada
e necessária à sua completa execução, bem como se responsabilizar pelo instrumental,
ferramentas e materiais exigidos para a execução do serviço contratado.
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Observação: Os serviços deverão ser iniciados na data indicada na Ordem de Início de
Serviço. 

5.4 – Manter o ambiente de trabalho sempre limpo, retirando diariamente qualquer
sobra de material para local apropriado.

5.5 – Fornecer e impor a seus empregados o uso de equipamentos de proteção indi-
vidual  (máscaras descartáveis  PFF-2,  luvas descartáveis  de borracha,  óculos  de
proteção, aventais, guarda-pós, toucas para cabelo, etc.) necessários ao serviço.

5.6 – Zelar pela preservação das obras durante os processos de embalagem e ma-
nuseio.

5.7 –  Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela
execução dos serviços, responsabilizando-se pelos encargos fiscais, sociais, traba-
lhistas, previdenciários, tributários e documentos concernentes ao contrato, inclusi-
ve seguros contra acidentes de trabalho.

5.8 –  Responsabilizar-se por danos e/ou prejuízos causados diretamente por seus
funcionários aos equipamentos, instalações gerais e patrimônio da Contratante, in-
clusive danos materiais e pessoais a terceiros na execução deste contrato, decor-
rentes de sua culpa ou dolo, ficando obrigada a promover o ressarcimento, apurado
após regular processo administrativo.

5.9 –  Fornecer relatório técnico no prazo de 10 (dez) dias úteis da conclusão dos
serviços de cada etapa. O relatório deve conter as seguintes informações:

a) Relação de itens higienizados; 
b) Relação de itens infestados, caso haja; 
c) Relação de possíveis ocorrências durante os procedimentos. 

5.10 –  Disponibilizar  estrutura  e pessoal  de  suporte  para troca de informações
(orais e redigidas) com a Contratante e equipamentos específicos para execução do
serviço, suficientes para atender prontamente às demandas inerentes ao objeto a
ser contratado no prazo acordado.

6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 – Nomear gestor/fiscal e respectivos substitutos, com o objetivo de gerenciar/
fiscalizar e acompanhar o contrato administrativo.

6.2 – Informar à Contratada sobre os problemas apresentados.

6.3 – Efetuar o pagamento à Contratada após o recebimento definitivo dos volumes
de material higienizado de cada etapa e do respectivo relatório técnico, conforme
prazos e percentuais constantes no Apêndice B.

6.4 –  Emitir Ordem de Início de Serviço específica para cada etapa nos seguintes
prazos:

a) Etapa 1 – OIS emitida no prazo de até 10 (dez) dias úteis da assinatura do con-
trato; 
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b) Etapa 2 – OIS emitida até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da
Etapa 1. 

7 – DA ENTREGA E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 – O prazo máximo para a execução dos serviços será de 35 dias úteis para cada
Etapa, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme o cronograma de exe-
cução e pagamento estabelecido no Apêndice B deste Termo de Referência.

7.2 – O recebimento do objeto dar-se-á:

a) Provisoriamente, relativo aos volumes da etapa correspondente, pelo responsá-
vel por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assi-
nado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis da entrega dos relatórios técnicos
previstos no subitem 5.9 deste Termo de Referência; 

b) Após o recebimento provisório, o TRE-AL efetuará a análise por amostragem em
10% do serviço realizado, qualitativa e quantitativa, no prazo de até 15 (quinze)
dias úteis, efetuando nesse prazo o recebimento definitivo da etapa corresponden-
te; 

c)  A Contratada ficará obrigada a refazer, às suas expensas, no prazo de até 15
(quinze) dias úteis, o serviço que vier a ser recusado por estar em desconformidade
com o especificado neste Termo de Referência, ficando ciente de que o ato do rece-
bimento definitivo não implica isenção de responsabilidade pelo serviço prestado. 

8 – DEFINIÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento deverá ser efetuado após o recebimento definitivo dos serviços refe-
rentes a cada etapa e de acordo com a porcentagem estabelecida no Apêndice B. 

9 – DA GARANTIA 

A contratada deverá garantir os serviços prestados por um prazo de 06 (seis) me-
ses, contados a partir do recebimento definitivo, comprometendo-se a refazer a hi-
gienização de qualquer volume que apresente sujidades em alguma de suas pági-
nas, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da solicitação do TRE-AL, salvo
no caso em que estas sejam comprovadamente de origem posterior à execução do
serviço. 

10 – LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A higienização será realizada nas dependências da Biblioteca do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, 406, Farol, Maceió-AL em
espaço a ser ajustado pela Contratante. 

11 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios
de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos as-
pectos e/ou exigências abaixo assinaladas: 
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A contratada deverá estabelecer as ações e providências concernentes às práticas
que serão desenvolvidas na prestação dos serviços objeto desta contratação, a res-
peito do descarte dos resíduos sólidos, o recolhimento na forma de coleta seletiva,
assegurando o correto descarte dos materiais; 

Que os resíduos dos serviços prestados devam ser, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma
a garantir a máxima proteção durante o manuseio para descarte das sujidades. 

12 - VISTORIA FACULTATIVA 

12.1 –  As empresas interessadas, caso julguem necessário para melhor elaboração
das propostas, poderão efetuar visita técnica facultativa na unidade indicada no
item 12.2 desse Anexo, para conhecimento das áreas em que serão prestados os
serviços, a fim de verificar possíveis dificuldades. 

12.2 – As  vistorias  facultativas poderão ser  realizadas até a data prevista para
abertura do certame e poderão ser agendadas pelo telefone (82)2122-7734 com a
Seção de Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de segunda a sexta-
feira, no horário das 14h. às 18h.

APÊNDICE A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

A operação técnica de higienização tem a finalidade de remover a sujidade acumu-
lada na superfície e no interior dos itens, que se constitui em fonte contínua de de-
gradação do acervo. As etapas do tratamento devem obedecer às seguintes especi-
ficações, elaboradas de acordo com os padrões das instituições/associações dedica-
das à preservação de documentos (ABRACOR, ABER, BN, Arquivo Nacional): 

A) Higienização interna – remoção de pó, resíduos biológicos e detritos acumu-
lados nos volumes por varredura com trincha macia de cadernos ou tecido de
algodão puro, com uso de mesa de higienização apropriada para evitar a dis-
persão da poeira no ar; 

B)  Higienização das áreas externas dos volumes (corte da cabeça,  corte da
frente e lombada) com utilização de aspirador de pó com tanque de água. Além
disso,  deve ser  utilizado  tecido  de  algodão puro,  levemente umedecido em
água com pequena porção de bactericida ou álcool absoluto; 

C) Limpeza de obras com sujidade acumulada com o tempo, que apresentem
aspecto escurecido, com boneca emborrachada; 

D) Higienização de todos os itens a seco com pano de algodão puro, em todas
as páginas; 

 E) Oxigenação de todas as páginas de todos os volumes; 

F) Retirada de materiais estranhos e causadores de degradação (grampos, cli-
pes, barbantes etc.), bem como realizar pequenos reparos de colagens de pági-
nas soltas ou rasgos; 

G) Identificação e isolamento (quarentena) dos volumes atacados por agentes
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biológicos de degradação (fungos, bactérias, insetos e roedores).

APÊNDICE B

Cronograma de execução e pagamento do serviço de higienização do acervo da Bi-
blioteca - TRE/AL 

Etapa Material Quantidade
Estimada de

itens

Prazo de entrega Pagamento

1ª Periódicos + Livros

50% do total das
obras

2.500 Até 35 (trinta e cinco) dias
úteis, contados da data

indicada para o início dos
serviços, na Ordem de Início de

Serviço da Etapa 1.

50%

2ª Periódicos + Livros

50% do total das
obras

2.500 Até  35  (trinta  e  cinco)  dias
úteis,  contados  da  data
indicada  para  o  início  dos
serviços, na Ordem de Início de
Serviço da Etapa 2.

50%

Total 5.000 100%

VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA
Chefe de Seção 
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       ANEXO II

                                                                              PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social

CNPJ
Endereço

CEP
Fones:

Fax
E-mail

Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo

Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço

CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor

CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco

Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo

Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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ANEXO III

MINUTA 

        CONTRATO Nº XX/2020
      Processo nº 0006300-10.2019.6.02.8000

Contrato de Prestação de serviços especializados
de higienização de acervo bibliográfico, celebrado
entre a  União,  por  intermédio  do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, com a empresa
XXXXXX. 

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão
do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida  Aristeu  de  Andrade  nº  377  –  Farol,
Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado  CONTRATANTE,
neste ato representada por seu Vice-Presidente, no exercício da Presidência, Desembargador Otávio
Leão Praxedes,  brasileiro,  casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430,
inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXXXX,
CNPJ nº :  XXXXXX, situada XXXXXX, CEP:  XXXXXX,  Fone: XXXXXX,  e-mail: XXXXXX,  daqui por diante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por  XXXXXX, portador do RG nº  XXXXXX, CPF nº
XXXXXX, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços especializados  de
higienização de acervo bibliográfico, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02 e no Edital do Pregão
Eletrônico nº 59/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 e
8.666/93, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do Tribunal
Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  e,  no  que  couber,  os  demais  preceitos  de  direito  público  e,
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível
no site www.tre-al.gov.br  .  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO.

Prestação de serviços  especializados de higienização do  acervo bibliográfico  de,
aproximadamente,  5.000  (cinco  mil)  itens  do  acervo  Biblioteca,  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO.

Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor de R$ XXXXXX.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços consignados neste contrato são fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS PARA EXECUÇÃO

Os serviços objeto deste Contrato serão executados em estrita conformidade com
as condições e especificações do Termo de Referência (Anexo I) do PE nº 59/2020, bem como com a
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proposta  de  preços  apresentada  pela  Contratada,  os  quais  integram  este  instrumento
independentemente de transcrição, devendo ainda a CONTRATADA observar o seguinte:

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

 O pagamento será efetuado da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) após
a conclusão da 1ª Etapa dos serviços e 50% (cinquenta por cento) após a conclusão da 2ª etapa
dos serviços,  conforme cronograma disposto no Anexo I  (Termo de Referência  -  Apêndice B),
mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o atesto da
nota  fiscal  respectiva,  a  qual  deverá  ser  entregue acompanhado  das  certidões  Negativas  de
Débitos Fiscais e Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente.

PARÁGRAFO  QUARTO  -  Se  a  empresa  for  optante  do  SIMPLES,  deverá  anexar  à  nota  fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

PARÁGRAFO QUINTO -  Havendo atraso no pagamento,  o  valor  devido deverá ser  acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da
seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos recursos
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa de
Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 167674,
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota
de Empenho nº 2020NE000XXX, de XX de XXXX de 2020, no valor R$ XXXX (XXXX).

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

São obrigações da Contratada:
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a)  Dispor  em  seu  quadro  de  pessoal  de  profissional  especializado  em  conservação,  que
supervisionará  a  execução  do  serviço  proposto,  devendo  a  Contratada  informar  na  data  da
assinatura do contrato seu nome, endereço e telefone. Tal profissional reportar-se-á diretamente
à fiscalização contratual, agindo como preposto da Contratada;

b) Comprovar a especialização do profissional no momento da assinatura do contrato mediante
cursos de capacitação, tais como ABER ou outros similares;

c)  Realizar o serviço conforme as especificações técnicas, pelo preço contratado e nos prazos
constantes dos Apêndices A e B (Termo de Referência – Anexo I), fornecendo toda a mão de obra
qualificada e necessária à sua completa execução, bem como se responsabilizar pelo instrumen-
tal, ferramentas e materiais exigidos para a execução do serviço contratado;

d) Iniciar os serviços na data indicada na Ordem de Início de Serviço;

e) Manter o ambiente de trabalho sempre limpo, retirando diariamente qualquer sobra de mate-
rial para local apropriado;

f) Fornecer e impor a seus empregados o uso de equipamentos de proteção individual (máscaras
descartáveis PFF-2, luvas descartáveis de borracha, óculos de proteção, aventais, guarda-pós,
toucas para cabelo, etc.) necessários ao serviço;

g) Zelar pela preservação das obras durante os processos de embalagem e manuseio;

h) Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execução dos ser-
viços, responsabilizando-se pelos encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, tributá-
rios e documentos concernentes ao contrato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho;

i) Responsabilizar-se por danos e/ou prejuízos causados diretamente por seus funcionários aos
equipamentos, instalações gerais e patrimônio da Contratante, inclusive danos materiais e pes-
soais a terceiros na execução deste contrato, decorrentes de sua culpa ou dolo, ficando obriga-
da a promover o ressarcimento, apurado após regular processo administrativo;

j) Fornecer relatório técnico no prazo de 10 (dez) dias úteis da conclusão dos serviços de cada
etapa. O relatório deve conter as seguintes informações: 

j.1) Relação de itens higienizados; 
j.2) Relação de itens infestados, caso haja; 
j.3) Relação de possíveis ocorrências durante os procedimentos. 

k)  Disponibilizar estrutura e pessoal de suporte para troca de informações (orais e redigidas)
com a Contratante e equipamentos específicos para execução do serviço, suficientes para aten-
der prontamente às demandas inerentes ao objeto a ser contratado no prazo acordado;
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l) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compromisso assumido, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços contratados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa
ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver
prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a contratação de
empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no
art. 2º, incisos IV e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com
a nova redação dada pela Resolução 09/2005-CNJ.  

PARÁGRAFO QUARTO –  É expressamente proibido que a contratada possua entre seus sócios, ainda
que sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

São obrigações do Contratante:

a) Nomear gestor/fiscal e respectivos substitutos, com o objetivo de gerenciar/fiscalizar e acompa-
nhar o contrato administrativo;

b) Informar à Contratada sobre os problemas apresentados;

c) Efetuar o pagamento à Contratada após o recebimento definitivo dos volumes de material higi-
enizado de cada etapa e do respectivo relatório técnico, conforme prazos e percentuais constan-
tes no Apêndice B do Termo de Referência (Anexo I);

d) Emitir Ordem de Início de Serviço específica para cada etapa nos seguintes prazos:

d.1) Etapa 1 – OIS emitida no prazo de até 10 (dez) dias úteis da assinatura do contrato;

d.2) Etapa 2 – OIS emitida até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da Etapa 1.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência  será  contado da data da assinatura do termo contratual  e
perdurará até 31 de dezembro de 2020.

CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF,  pelo  prazo  de  até 05 (cinco)  anos,  sem prejuízo  das multas  previstas  em edital  e  no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que,
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

36

Edital do PE nº 59/2020 (0752531)         SEI 0006300-10.2019.6.02.8000 / pg. 259



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  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.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  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.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
 

a) multa de mora de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 10% (dez por cent  o),  
sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de
atraso injustificado;

b) multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de decumprimento total, a incidir so-
bre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente de contrato.

PARÁGRAFO  QUARTO  - As  multas  de  mora  e  convencional  por  inexecução  parcial,  quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado.

PARÁGRAFO QUINTO -  As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

PARÁGRAFO SEXTO -  Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s) será
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - 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.

PARÁGRAFO OITAVO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO NONO - 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.

PARÁGRAFO DEZ - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação  dos  serviços, 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. 

PARÁGRAFO ONZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO DOZE - 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.

PARÁGRAFO TREZE -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO QUATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO QUINZE - 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.

PARÁGRAFO DEZESSEIS - 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.

PARÁGRAFO DEZESSETE - 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.

PARÁGRAFO  DEZOITO  -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da
União.

CLÁUSULA ONZE – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO  E ATESTO DOS SERVIÇOS
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                A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor designado
para a gestão do contrato pela Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor designado
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em
tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art.
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos prejuízos
comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA
CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital
do Pregão Eletrônico n° 59/2020 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, evento
SEI nº XXXX.

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato
lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo:

Maceió, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente

 no exercício da Presidência

Pela Empresa

                                                         XXXXXXXXXXXXX
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EDITAL Nº 50 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2020

 

PROCESSO Nº 0006300-10.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 15 de setembro de 2020

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando
a contratação de serviços especializados de higienização do acervo bibliográfico de
aproximadamente 5.000 (cinco mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria Judiciária
desta Corte.

 

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

 

1- DO OBJETO

1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços especializados de
higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco mil) itens do
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acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situada na Rua Aristeu de
Andrade, nº 406 - Farol, Maceió-AL, em espaço a ser ajustado pela Contratante,
conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

2 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E GARANTIA DOS SERVIÇOS

2.1. Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 35 (trinta e cinco) dias
úteis para cada etapa, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme
cronograma de execução e pagamento estabelecido no Apêndice B do Termo de
Referência (Anexo I).

2.2. A contratada deverá garantir os serviços prestados por um prazo de 06 (seis)
meses, contados a partir do recebimento definitivo, comprometendo-se a refazer a
higienização de qualquer volume que apresente sujidades em alguma de suas páginas,
no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da solicitação do TRE-AL, salvo no caso
em que estas sejam comprovadamente de origem posterior à execução do serviço.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF,
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências
deste Edital e seus anexos.

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

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

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. 1. 1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

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

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

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

5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive,
dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de
funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
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encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova
redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.
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4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

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

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

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

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

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

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

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

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

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

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
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a) Valor total do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações
constantes no Anexo I;

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

6.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

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

7. DA ABERTURA DA SESSÃO,
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

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

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

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

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
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7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

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

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

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

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

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

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

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

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

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

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

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras;

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

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

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

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

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

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

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
VENCEDORA.
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019. 

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

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

8.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 16.975,00 (dezesseis mil e
novecentos e setenta e cinco reais), que de modo algum, vinculam a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

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

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

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

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

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

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

8.8. Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo pregoeiro,
no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Declaração de Ciência dos
Modelos e Condições (Anexo III).

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

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

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 7.24.

8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO.

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

9.1.1. SICAF;

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

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

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
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9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

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

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

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

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

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

9.7. Somente haverá a necessidade
de comprovação do preenchimento
de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-
digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento
digital.
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9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

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

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica:

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

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

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

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

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

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

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

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

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

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.

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

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

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

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

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

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

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em
que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.

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

9.10.3. Qualificação técnica:

9.10.3.1. Atestado (ou declaração) de capacidade técnica, no mínimo um, em nome
do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove(m) que a licitante tenha executado, ou esteja executando satisfatoriamente
serviços que atendam às características de execução semelhantes à parcela de maior
relevância técnica e valor significativo do objeto desta licitação.

9.10.3.1.1. Para fins do disposto no art. 30, § 2º, II, da Lei n.º 8.666/93, consideram-
se como parcelas de maior relevância técnica e valor significativo a prestação de
serviços de higienização de acervos bibliográficos em no mínimo 50 (cinquenta)
volumes de obras raras, 3.000 (três mil) volumes de periódicos e ou volumes de livros,
folhetos, teses e dissertações.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA
PROPOSTA VENCEDORA.
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

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

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

c. conter a descrição de cada item ofertado;

d. conter o preço unitário e total de cada item ofertado.

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

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº
8.666/93).

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

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

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

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

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

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

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

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
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no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA.
12.1. A sessão pública poderá ser
reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de
recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja
anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os
atos anulados e os que dele
dependam;
b) Quando houver erro na aceitação
do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não
retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da
etapa de lances.
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12.2. Todos os licitantes
remanescentes deverão ser
convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por
meio do sistema eletrônico (“chat”),
e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento
licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail
ou fac-símile dar-se-á de acordo com
os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter
seus dados cadastrais atualizados.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO.
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após

a regular decisão dos recursos apresentados.

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

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

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

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

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da
data de recebimento da impugnação.
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14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

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

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

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

15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor e prazos
de execução, em conformidade com este edital.

15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou
recusar-se a receber a Nota de Empenho , será convocada outra licitante para celebrar
o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo
da aplicação das sanções cabíveis.

16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO

16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e atestada por
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
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b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e. não mantiver a proposta;

f. falhar na execução do contrato;

g. fraudar a execução do contrato;

h. comportar-se de modo inidôneo;

i. declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

17.2. 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.

17.3. 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.

17.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) multa de mora de 0,5% (meio por cento) por dia, até o limite de 10% (dez por cento),
sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de
atraso injustificado;

b) multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de decumprimento total, a incidir
sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente de contrato.

17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado.

17.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

17.4.3. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s) será
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

17.4.4. 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.

17.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
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judicialmente.

17.6. 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.

17.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

17.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

17.9. 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.

17.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

17.11. O período de atraso será contado em dias corridos.

17.12. 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.

17.12.1. 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.

17.13. 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.

17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

18- DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento será efetuado da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) após
a conclusão da 1ª Etapa dos serviços e 50% (cinquenta por cento) após a conclusão
da 2ª etapa dos serviços, conforme cronograma disposto no Anexo I (Termo de
Referência - Apêndice B), mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em
até 10 (dez) dias após o atesto da nota fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue
acompanhado das certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, somente
após a conclusão dos serviços.
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18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas.

18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente.

18.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção conforme a legislação de regência.

18.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

 

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644

365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n°
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da
Despesa n° 339039 (Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

20.1. São obrigações do Contratante:

a) Nomear gestor/fiscal e respectivos substitutos, com o objetivo de gerenciar/fiscalizar
e acompanhar o contrato administrativo;

b) Informar à Contratada sobre os problemas apresentados;

c) Efetuar o pagamento à Contratada após o recebimento definitivo dos volumes de
material higienizado de cada etapa e do respectivo relatório técnico, conforme prazos e
percentuais constantes no Apêndice B do Termo de Referência (Anexo I);
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d) Emitir Ordem de Início de Serviço específica para cada etapa nos seguintes prazos:

d.1) Etapa 1 – OIS emitida no prazo de até 10 (dez) dias úteis da assinatura do
contrato;

d.2) Etapa 2 – OIS emitida até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da
Etapa 1.

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21.1. São obrigações da contratada:

a) Dispor em seu quadro de pessoal de profissional especializado em conservação, que
supervisionará a execução do serviço proposto, devendo a Contratada informar na
data da assinatura do contrato seu nome, endereço e telefone. Tal profissional
reportar-se-á diretamente à fiscalização contratual, agindo como preposto da
Contratada;

b) Comprovar a especialização do profissional no momento da assinatura do contrato
mediante cursos de capacitação, tais como ABER ou outros similares;

c) Realizar o serviço conforme as especificações técnicas, pelo preço contratado e nos
prazos constantes dos Apêndices A e B (Termo de Referência – Anexo I), fornecendo
toda a mão de obra qualificada e necessária à sua completa execução, bem como se
responsabilizar pelo instrumental, ferramentas e materiais exigidos para a execução do
serviço contratado;

d) Iniciar os serviços na data indicada na Ordem de Início de Serviço;

e) Manter o ambiente de trabalho sempre limpo, retirando diariamente qualquer sobra
de material para local apropriado;

f) Fornecer e impor a seus empregados o uso de equipamentos de proteção individual
(máscaras descartáveis PFF-2, luvas descartáveis de borracha, óculos de proteção,
aventais, guarda-pós, toucas para cabelo, etc.) necessários ao serviço;

g) Zelar pela preservação das obras durante os processos de embalagem e manuseio;

h) Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execução
dos serviços, responsabilizando-se pelos encargos fiscais, sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários e documentos concernentes ao contrato, inclusive seguros
contra acidentes de trabalho;

i) Responsabilizar-se por danos e/ou prejuízos causados diretamente por seus
funcionários aos equipamentos, instalações gerais e patrimônio da Contratante,
inclusive danos materiais e pessoais a terceiros na execução deste contrato,
decorrentes de sua culpa ou dolo, ficando obrigada a promover o ressarcimento,
apurado após regular processo administrativo;

j) Fornecer relatório técnico no prazo de 10 (dez) dias úteis da conclusão dos serviços
de cada etapa. O relatório deve conter as seguintes informações:

j.1) Relação de itens higienizados;

j.2) Relação de itens infestados, caso haja;
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j.3) Relação de possíveis ocorrências durante os procedimentos.

k) Disponibilizar estrutura e pessoal de suporte para troca de informações (orais e
redigidas) com a Contratante e equipamentos específicos para execução do serviço,
suficientes para atender prontamente às demandas inerentes ao objeto a ser
contratado no prazo acordado;

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

22- DO RECEBIMENTO

22.1. Os serviços serão executados no prazo de 35 (trinta e cinco) dias úteis para
cada etapa, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme o cronograma de
execução e pagamento estabelecido no Apêndice B do Termo de Referência (Anexo I).

22.2. O recebimento será efetuado da seguinte forma:

a) Provisoriamente, relativo aos volumes da etapa correspondente, pelo responsável
por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis da entrega dos relatórios técnicos previstos
no subitem 5.9 do Termo de Referência (Anexo I);

b) Definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento provisório, prazo
durante o qual será feita uma análise qualitativa e quantitativa por amostragem em 10%
do serviço realizado.

22.3. A Contratada ficará obrigada a refazer, às suas expensas, no prazo de até 15
(quinze) dias úteis, o serviço que vier a ser recusado por estar em desconformidade
com o especificado no Termo de Referência (Anexo I), ficando ciente de que o ato do
recebimento definitivo não implica isenção de responsabilidade pelo serviço prestado.

23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que
tratam dos critérios de sustentabilidade e proteção ambiental,
principalmente no que se refere aos aspectos e/ou exigências abaixo
assinaladas:

A contratada deverá estabelecer as ações e providências concernentes às
práticas que serão desenvolvidas na prestação dos serviços objeto desta
contratação, a respeito do descarte dos resíduos sólidos, o recolhimento na
forma de coleta seletiva, assegurando o correto descarte dos materiais;

Que os resíduos dos serviços prestados devam ser, acondicionados em
embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o manuseio para
descarte das sujidades.

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
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24.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

24.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administração.

24.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

24.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

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

 

24.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002,
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações
e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

 

24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
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ANEXO I- Termo de Referência;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta de Contrato.

 

24.14. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que
não puderem ser solucionadas administrativamente.

 

Maceió/AL, 28 de setembro de 2020.

 

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPONÍVEIS NO DOCUMENTO
Nº 0752531.

Em 28 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 31/08/2020, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752556 e o código CRC E1338B08.

0006300-10.2019.6.02.8000 0752556v2
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.2002 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira  ICPBrasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020083100144
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 002948581.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
conteudista no evento "Desnudando Estereótipos", na modalidade a distância; Contratada:
Claudia Mantovani Arruga (CPF nº 125.724.16808); Valor Total: R$275,21 (duzentos e
setenta e cinco reais e vinte e um centavos); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II,
combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto
Pascucci Perillo, DiretorGeral; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador
Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 002947974.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
coordenadora e interlocutora/conteudista do evento "Desnudando Estereótipos", na
modalidade a distância; Contratada: Márcia Hoffmann do Amaral e Silva Turri (CPF nº
125.566.46810); Valor Total: R$557,80 (quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta
centavos); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da
Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, DiretorGeral; Ratificação:
Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020 - UASG 90029

Nº Processo: 001904356.2020. Objeto: Registro de Preços para aquisição de
microcomputador de alto desempenho  Workstation.. Total de Itens Licitados: 2. Edital:
31/08/2020 das 11h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842  Torre Norte  11º Andar,
Conj. 118, Bela Vista  São Paulo/SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90029
5000062020. Entrega das Propostas: a partir de 31/08/2020 às 11h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/09/2020 às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

LUIZ FERNANDO FERNANDES VIEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet  27/08/2020) 90029209012020NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020 - UASG 90031

Nº Processo: 450509.2020. Objeto: Registro de Preços para aquisição de suprimentos e
consumíveis para impressoras Lexmark (cartuchos, kits de manutenção) para o Tribunal
Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 31/08/2020 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/900315000122020. Entrega das Propostas: a
partir de 31/08/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/09/2020 às 11h00 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..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet  28/08/2020) 90031000012020NE099999

DIRETORIAGERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1°Aditivo ao Contrato n°33/2019. Contratante: TRF5ªR. Contratada:
NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 66.512.682/000120. Objeto:
Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por mais 12(doze)meses. Fund. Legal: art.57,
inciso II da Lei n° 8.666/1993. PAV000544571.2020.4.05.7000TRF5ªR. Vigência:
06/09/2020 até 05/09/2021. Valor: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Recursos
Orçamentários: PT n°168462; ED n°33904012. Assinatura: 28/08/2020 Assinam:Telma
Roberta Vasconcelos Motta, Diretora GeralTRF5ªR. e José Antônio dos Santos Prata,
representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2020

Processo Administrativo SEI n° 000243542.2020.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vicepresidente, no exercício da

Presidência do TRE/AL, homologou, em 26/08/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº
46/2020, que tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de material de
consumo  processamento de dados  toners para impressoras e cilindros de impressão,
convocando, para a devida assinatura da Ata de Registro de Preços, as empresas: 1.
ECOPRINT COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA, CNPJ nº 26.864.855/000154,
vencedora dos itens 1,2 e 4, pelo valor global de R$ 16.160,00, sendo o Item 1 (Cartucho
toner multifuncional Samsung SCX4833FD), com valor unitário de R$ 40,00, para uma
quantidade de 170 unidades; Item 2 (Cartucho toner multifuncional Samsung SLM4070FR),
com valor unitário de R$ 38,00, para uma quantidade de 120 unidades; Item 4 (Cartucho
toner multifuncional Samsung SCX5637FR e ML3710ND), com valor unitário de R$ 40,00,
para uma quantidade de 120 unidades; 2. A H DA S MORAES ME, CPNJ nº
02.437.839/000117, vencedora do item 3, (Cilindro da máquina impressora/copiadora
Okidata MC780), pelo valor global de R$ 3.150,00, com valor unitário de R$ 105,00, para
uma quantidade de 30 unidades; 3. LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 10.742.589/000157, vencedora do item 5, (Cartucho toner
multifuncional Okidata ES4172LP MFP), pelo valor global de R$ 6.000,00, com valor unitário
de R$ 60,00, para uma quantidade de 100 unidades; com arrimo no art. 4º, inciso XXII da
Lei n.º 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019.

Maceió/AL, 28 de agosto de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 000876237.2019. Objeto: Aquisição de material de consumo   fita para
impressora EPSON LQ 590, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I do
edital. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 31/08/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol  Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700115000582020. Entrega das Propostas: a
partir de 31/08/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
14/09/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet  28/08/2020) 70011000012020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 00630010.2019. Objeto: Contratação de serviços especializados de
higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco mil) itens do acervo
Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situada na Rua Aristeu de Andrade, nº
406  Farol, MaceióAL, em espaço a ser ajustado pela Contratante, conforme
especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 31/08/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol  Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700115000592020.
Entrega das Propostas: a partir de 31/08/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 15/09/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet  28/08/2020) 70011000012019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

P.A. nº 000199956.2020.6.03.8000. Termo de Dispensa nº 24/2020. Contratante: Tribunal
Regional Eleitoral do Amapá. Favorecido: A. Costa de Almeida Eireli. Objeto: Aquisição de
material de consumo (café e açúcar). Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. VALOR: R$
49.985,05 (quarenta e nove mil e novecentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos).
Assinatura de ratificação em 30/08/2020 pelo Contratante, Des. Rommel Araújo de
Oliveira, Presidente do TRE/AP.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2019, para execução indireta de prestação de
serviços. PARTES: União, através do TREAP e M2 Comunicação Ltda. Objeto: Altera a
Cláusula Sexta do instrumento principal, para fins de prorrogação por mais 12 (doze)
meses, para o período de 31.08.2020 a 30.08.2021. DATA DE ASSINATURA: em 30/08/2020.
Signatários: Des. Rommel Araújo de Oliveira, representante do TRE/AP, e Carlos Alberto
Fauro, representante da contratada.

DIRETORIAGERAL

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 18/2020

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
21/08/2020 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico  Aquisição de Material Permanente
(Grupo gerador). Total de Itens Licitados: 00003 Novo Edital: 31/08/2020 das 13h00 às
17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502 Centro  MACAPA  AP. Entrega das
Propostas: a partir de 31/08/2020 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 11/09/2020, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

DAISE DO SOCORRO SANCHES SANTOS
Pregoeira

(SIDEC  28/08/2020) 070029000012020NE000031

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 2020/2016 TREAM Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato n. 27/2016,
locação de imóvel para abrigar o cartório da 50º Zona Eleitoral  Juruá/AM. LO C AT Á R I O :
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADOR: ELDO PEREIRA DA SILVA.
Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, e alterações posteriores, e a Lei n. 8.245/91. Do
Objeto: alteração do caput da Cláusula Terceira (Do Prazo de Vigência) e da Cláusula
Quarta (Do Preço). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, ou seja, de 30/09/2020 a
29/09/2021. DO PREÇO: O preço mensal de R$ 2.360,06 (dois mil, trezentos e sessenta
reais e seis centavos). Data da Assinatura: 24/08/2020. Assinam: Desdor. Presidente,
ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo Locatário, o Sr. ELDO PEREIRA DA SILVA, pelo Locador.

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

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2020.

À CPREG,

Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 31/08/2020, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0753025 e o código CRC B3B5E3FF.

0006300-10.2019.6.02.8000 0753025v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 81/2020 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº
0001604-91.2020.6.02.8000, resolve:

Art. 1º. Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI (Analista Judiciário – Área Judiciária);
JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO (Técnico Judiciário - Área Administrativa); para funcionarem
como pregoeiros nos certames licitatórios deste Tribunal pelo período de 01 (um) ano, devendo atuar como
substituto, em face da necessidade do serviço, o servidor HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE (Técnico
Judiciário – Área Administrativa), nos casos de impedimentos e afastamentos legais e regulamentares de um
dos titulares.

§ 1º. Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado novo ato de
designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os presentes mandatos
por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de evitar a descontinuidade
da realização dos pregões.

§ 2º. Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada a licitação ou
mesmo para qualquer outro ato, os Pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à Coordenadoria de
Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, a
redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º. A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e Patrimônio deste
Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos Pregoeiros, de forma alternada e equitativa.

§ 4º. Os pregoeiros poderão funcionar como membros de equipe de apoio.

Art. 2º. O Pregoeiro designado para condução licitatória, poderá solicitar, justificativamente, ao titular das
Unidades do Órgão, a indicação de servidor com conhecimento técnico compatível com o objeto do certame,
para auxiliar os trabalhos, observando o prazo mínimo de 48h (quarenta e oito horas) para a comunicação.

Art. 3º. Designar os servidores: Rodrigo Ferreira Moura - Técnico Judiciário; Carlos Antônio Vieira Costa,
Técnico Judiciário; e Luciana Wander de Oliveira Melo, Técnico Judiciário; lotados na Secretaria de
Administração, todos para atuarem como membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º. Fixar as seguintes determinações:

a) Os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de horas em períodos simultâneos, resguardando a
permanência de, no mínimo, 01 (um) dos designados no artigo 1º desta Portaria;

b) Os membros de equipe de apoio poderão observar entre si os períodos de férias ou compensação de horas,
com o objetivo de preservar o número mínimo de 01 (um) deles;

c) A comunicação em decorrência das alíneas "a)" do presente artigo deverá ser efetuada com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL;

d) Na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão um Pregoeiro e mais quantos Membros de
Apoio sejam necessários, a critério do respectivo Pregoeiro;

Publicador_DJE nº 20200055
Disponibilização: 24/03/2020
Publicação: 25/03/2020
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e) O Pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros de equipe de apoio para a realização de
determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a convocação e a data
marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia imediata do servidor no
referido prazo.

Art. 5º. Salvo especial determinação da Presidência do TRE/AL em contrário, os trabalhos dos pregoeiros e
dos membros de equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Parágrafo único. As chefias desses servidores deverão observar o fiel atendimento da prescrição contida no
caput deste artigo.

Art. 6º. Fica revogada a Portaria TRE/AL nº 120/2019, 350/2019 e demais atos em contrário.

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

PRESIDENTE

Maceió, 12 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em
16/03/2020, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0667382 e o código
CRC 922F9505.

0001604-91.2020.6.02.8000 0667382v3
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MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

INSTITUTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes , 50
São José dos Campos - SP- CEP 12228-903

Tel: (12)3945-9000 / Fax: (12)3945-9039 / e-mail: protocolo.icea@icea.gov.br

Ofício nº 33/ICEA/1366
Protocolo COMAER nº 67610.001413/2020-56

São José dos Campos, 20 de maio de 2020.

E-DOC GESTÃO DE DOCUMENTOS EIRELI
Nelson Cavaquinho, nº 25, Bairro Jardim América
São José dos Campos - SP
CEP 12.235-140

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica.

Prezado Senhor,

1. Atendendo à solicitação formal datada 14 maio 2020, atesto para fins de
comprovação de capacidade técnica, que a empresa  E-DOC GESTÃO DE DOCUMENTOS
EIRELI, CNPJ nº 31.055.855/0001-43, estabelecida na Rua Nelson Cavaquinho, nº 25, Jardim
América, em São José dos Campos/SP, prestou serviços a este Instituto de Controle do  Espaço
Aéreo, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.429/0108-40, situado à Pça Mal. do Ar Eduardo
Gomes, nº 50, Campus do CTA, em São José dos Campos-SP, conforme abaixo:

Modalidade de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preço (SRP) nº
045/CAE/2019;

Processo Administrativo de Gestão: 67600.010229/2018-00;

Período de Prestação dos Serviços: 24/06/2019 a 08/05/2020;

Objeto: Serviços de  tratamento arquivístico nas atividades de higienização,
classificação, indexação e arquivamento do acervo meteorológico do Instituto de
Controle do Espaço Aéreo;

Quantitativo: 1832 tubos, onde foram organizados aproximadamente 200 mil
documentos.

Assinado digitalmente por MARCELO ZABOTTO ADRIAO
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc,

informando o código: XNRLSQHQ.STBCTHLG.AOVPHC7I.CVWMPCBT
Atestado de Capacidade Técnica  (0763476)         SEI 0006300-10.2019.6.02.8000 / pg. 299



(FL 2/2 do Ofício Externo nº 33/ICEA/1366 - ICEA, de 20 MAIO 2020, Prot nº
67610.001413/2020-56)

MARCELO ZABOTTO ADRIÃO Coronel Engenheiro
Diretor do Instituto de Controle do Espaço Aéreo

 

2. Atesto ainda, que a empresa supracitada executou satisfatoriamente o referido
contrato, demonstrando pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas
condições contratuais estabelecidas, não havendo qualquer indício de sinistro ao contrato acima
citado.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por MARCELO ZABOTTO ADRIAO
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc,

informando o código: XNRLSQHQ.STBCTHLG.AOVPHC7I.CVWMPCBT
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

A FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO “JOSÉ GOMES DA SILVA”, pessoa jurídica de direito público, vinculada 

à Secretaria da Justiça e Cidadania, criada pela Lei Estadual nº 10.207/99, 

instituída pelo Decreto Estadual nº 44.292/99, regida por tais normas e seus 

Estatutos aprovados pelo Decreto Estadual nº 44.944/00, com sede na Avenida 

Brigadeiro Luís Antônio, 554 – Bela Vista – São Paulo (SP), inscrita no CNPJ sob o 

nº 03.598.715/0001-86, neste ato representada pelo seu Diretor Adjunto de 

Administração e Finanças, conforme competência atribuída pelo artigo 32, itens 04 

e 12 do seu Regulamento Geral, ATESTA para os devidos fins que a empresa E-

DOC GESTÃO DE DOCUMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 

31.055.855/0001-43, com sede na Rua Nelson Cavaquinho, nº 25 – Jardim 

América – São José dos Campos/SP – CEP 12.235-140, prestou serviços não 

contínuos de higienização do acervo bibliográfico e arquivo histórico da Fundação 

ITESP, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I – 

Memorial Descritivo, que integra o Edital de Pregão Eletrônico nº 18/2019 e 

Contrato ITESP nº 32/2019, objeto do Processo ITESP nº 933/2018, nada 

constando em nossos registros que desabone a idoneidade ou capacidade técnica 

da empresa, conforme abaixo: 

 

Contrato Itesp n º 32/2019 

Data de Assinatura do Contrato: 07 de novembro de 2019, com 

vigência de 90 (noventa) dias contados da data estabelecida para o 

início dos serviços 

Valor do Contrato: R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais). 

  

São Paulo, 26 de maio de 2020. 

 
 
 
 

 

Milton Ramos da Silva 

Diretor Adjunto  

Diretoria Adjunta de Administração e Finanças 

MILTON RAMOS DA 
SILVA:04729720814

Assinado de forma digital por 
MILTON RAMOS DA 
SILVA:04729720814 
Dados: 2020.05.26 10:19:36 -03'00'
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ANEXO I.A  

 

Higienização de Acervo da Biblioteca Laudenor de Souza 
Memorial descritivo para contratação do serviço 

1 Objeto 
Contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de higienização de acervos, para limpeza, 

desmetalização e acondicionamento de publicações, textos e documentos da Biblioteca Laudenor de 

Souza, como parte do projeto de implantação do Centro de Memória Agrária de São Paulo - Cemasp. 
2 Descrição detalhada do serviço 

2.1 Tipologia e volume do acervo 

O acervo da Biblioteca Laudenor de Souza é compostos de publicações e “textos e documentos”, aqui 

definidos da seguinte maneira: 

● Publicações: livros, folhetos, brochuras e publicações espiraladas (como apostilas e trabalhos 

acadêmicos, por exemplo); 

● Textos e documentos: material não encadernado, como folhas soltas, grampeadas ou presas 

com grampo trilho, cordão ou outro tipo de prendedor. 

O Anexo A deste documento apresenta imagens que exemplificam essas duas tipologias de materiais, 

e outras imagens ilustrativas do acervo. 

Quantitativamente, o acervo conta com cerca de 8000 publicações e 1150 textos e documentos. 

2.2 Da higienização 

Durante o processo de higienização, quando da abertura das caixas em que o material se encontra 

lacrado, ele deverá ser separado em 3 grandes agrupamentos:  

● Material em bom estado; 

● Material com necessidade de reparos;  

● Material doente (a critério do profissional higienizador). 

(Além disso, durante o processo de higienização, a critério da contratante, poderá haver seleção de 

material para descarte, a serem excluídos do processo de higienização). 

A limpeza do material se limitará ao material em bom estado e ao material com necessidade de reparos.  

A higienização deverá ser realizada de forma minuciosa e com bastante cautela a fim de garantir a 

preservação e conservação do acervo bibliográfico. 

A limpeza de todos os itens do acervo da biblioteca deverá ser feita com auxílio de aspirador de pó 

(com filtro no bocal) ou um pano seco para retirada do pó externo. Esse procedimento mínimo de 

limpeza deve ser realizado nas 1ª a 4ª capas, lombada e as 3 faces do corte das publicações e na frente 

e verso de textos e documentos. 

Além disso, deverá ser realizada a análise, item a item, da necessidade de realização do procedimento 

de varrição, que consiste na limpeza de folha por folha para remoção de poeira, insetos, resíduos 

biológicos e demais sujidades acumuladas. 

Caso sejam identificadas infestação de broca, outros insetos ou microorganismos, o material 

contaminado deve ser separado para desinfestação. 
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O serviço deverá ser realizado em mesas específicas para este fim, com auxílio de trinchas e pincéis 

macios e flanelas de algodão a seco, além de outros materiais e equipamentos que não ofereçam riscos 

ao acervo. 

Os produtos utilizados para a higienização precisam ser adequados à realidade do acervo, evitando que 

as publicações sofram qualquer dano. 

No caso de existência de danos em algum item do acervo que o torne irrecuperável, a contratada deve 

separar o material e comunicar imediatamente a contratante para as providências necessárias. 

2.3 Da desmetalização 

Ao material do acervo tipificado como “textos e documentos” é requerida sua desmetalização, que é a 

remoção de materiais metálicos oxidáveis como grampos, clipes, trilhos etc., seguida da substituição 

deles por prendedores equivalentes de plástico. 

Quando casos excepcionais indicarem, em comum acordo entre contratado e contratante, serem 

grampos de metal a forma mais adequada de união das folhas dos documentos, apenas poderão ser 

usados aqueles do tipo inoxidável. 

2.4 Do acondicionamento 

A maior parte do  material a ser higienizado se encontra lacrada em caixas de papelão, uma vez que a 

Biblioteca Laudenor de Souza aguarda sua reativação num espaço que ainda está em obras. Assim, 

após a higienização do acervo, todo o material deverá ser reacomodado em caixas de papelão. 

Na execução do serviço a ser contratado por meio deste Memorial, há previsão de dois tipos de 

acondicionamento do acervo : provisório e permanente, abaixo especificados. Outras soluções de 

acondicionamento podem ser acordados entre a empresa prestadora de serviços e a contratante durante 

a execução do serviço. 

2.4.1 Acondicionamento provisório - para todos o acervo 

O acondicionamento provisório de todos os itens do acervo (que se encontrem atualmente lacrados ou 

não) deve ser efetuado em caixas de papelão a fim de alocar os itens após sua higienização. Essas 

caixas de papelão deverão ser providas pela empresa higienizadora.  

As caixas de papelão deverão estar em bom estado e ser adequadas para guarda de acervo em depósito 

- ou seja, resistentes o suficiente para que suporte o peso do material e também para serem empilhadas 

(em pelo menos 3 níveis). 

O conteúdo das caixas de papelão deverá ser identificados, a princípio seguindo a identificação atual 

do agrupamentos do material, que é por intervalo de Classe CDD (Classificação Decilma Dewey), no 

caso do material lacrado em caixas, ou o algum termo genérico, no caso do material que se encontra 

em estantes. 

2.4.2 Acondicionamento permanente - para “textos e documentos” 

Após higienizados, e antes de serem acomodados nas caixas de acondicionamento provisório, materiais 

do tipo “textos e documentos” deverão ser acondicionados permanentemente, individualmente, em 

pastas plásticas (inclusive, quando for o caso, em substituição a pasta existente). Posteriormente, a fim 

de dispô-los nas estantes na posição vertical, “textos e documentos” serão alocados em revisteiros. A 

quantidade de documentos a comportar cada revisteiro deve ser adequada para preservação da 

integridade física do material1. 

                                                 
1
 A disposição do material nas estantes da biblioteca será realizada em momento posterior - a empresa de higienização 

não será responsável por essa fase do processo. No entanto, enquanto promotora do adequado acondicionamento do 

material, deverá fornecer os revisteiros indicados na Tabela 1. 
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Os tipos de pastas variarão conforme volume do documento, e a  necessidade estimada2 do material de 

acondicionamento, a qual deverá ser provida pela contratada, dá-se como se segue: 

Tipo de pasta Quantidade 

Pasta de polipropileno transparente tipo L 360 

Pasta de polipropileno transparente com canaleta 550 

Pasta de polipropileno transparente com elástico 450 

Pasta de polipropileno transparente com elástico (2 cm espessura) 20 

Revisteiros de mesa de metal ou acrílico de 8 cm a 12 cm de largura 20 

Tabela 1. Materiais para acondicionamento de “textos e documentos” do Acervo Corrente 

3 Qualificação técnica 

Para participar do certame, as empresas interessadas deverão apresentar pelo menos um Atestado de 

Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que 

executou de forma satisfatória serviços de higienização e acondicionamento de acervo com 

características pertinentes e compatíveis com o objeto estabelecido neste Memorial. 
4 Das obrigações da contratada 

Caberá à contratada o dimensionamento dos membros da equipe especializada que executará o serviço, 

devendo o quantitativo ser suficiente para a eficiente prestação dos serviços no prazo estipulado. 

A contratada deverá informar o profissional encarregado da comunicação entre contratante e contratada 

a fim de prestar esclarecimentos. 

Ficará a cargo e custo da contratada o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários para a perfeita execução do serviço, bem como o fornecimento dos materiais 

requeridos para o acondicionamento provisório e permanente dos itens do acervo, discriminados na 

Tabela 1. 

A contratada deverá obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de 

atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do início da execução dos serviços, dos 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI necessários. 

A contratada deverá assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela 

execução dos serviços por qualquer dano ou prejuízo, pessoal ou material, causados, voluntária ou 

involuntariamente, por seus profissionais durante e/ou em consequência da execução do objeto, 

providenciando, sem alteração do prazo estipulado para a execução do objeto, imediata reparação dos 

danos ou prejuízos impostos à contratante ou a terceiros, inclusive, se houver, as despesas com custas 

judiciais e honorárias advocatícios. 

A contratada responsabilizar-se-á pelo refazimento do serviço nos casos de danos em decorrência de 

defeito no processo de execução ou de má qualidade do material empregado. 
5 Prazo e cronograma para realização dos serviços e pagamentos 
O início da prestação do serviço ocorrerá a partir da emissão da ordem de serviço e o tempo máximo 

de execução do serviço é de 90 (noventa) dias corridos. 

O pagamento será realizado em até três parcelas, ao final de cada 30 dias corridos da execução do 

serviço, mediante apresentação de relatório parcial do andamento dos trabalhos que aponte o percentual 

de execução realizado em relação ao objeto total do serviço, em conformidade com o cronograma 

físico-financeiro – anexo B deste memorial. O aceite parcial do serviço se dará em até 10 (dez) dias 

úteis após a entrega deste relatório parcial.  

                                                 
2
 A estimativa se baseou na quantidade de páginas de itens registrados como textos e documentos na base de dados atual 

do Sophia. O cálculo chegou ao seguinte resultado: 26,5% de documentos com até 10 folhas, 37% de documentos com 

até 30 folhas, 35% de documentos com até 100 folhas e 1,5% de documentos com mais de 100 folhas. Ao quantitativo 

final foi acrescida uma margem de segurança de 20%. 
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Um relatório final detalhado deve ser entregue em até 10 (dez) dias úteis após a execução da última 

etapa do serviço. O aceite final do serviço se dará em até 20 (vinte) dias úteis após a entrega deste 

relatório final. 
6 Vistoria  

As empresas interessadas são convidadas a comparecer à sede da Fundação Itesp, situada 
na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 554, Bairro Bela Vista – CEP 01318-000 – São 
Paulo – SP, das 10 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, a fim de conhecer o acervo 
a ser catalogado, classificado e indexado, bem como o espaço e estrutura 
disponibilizado para instalação de pessoal e realização do serviço. 

A vistoria deverá ser agendada com pelo menos 01 (um) dia de antecedência, devendo ser 
agendada através dos telefones (11) 3293-3392/96, com Sandra ou Gustavo. 

Em nenhuma hipótese, a alegação do desconhecimento da tipologia e condições do material 
ou do espaço e estrutura disponibilizados para execução do serviço servirá como 
justificativa para sua inexecução ou execução irregular. 

7 Disposições gerais 

A prestação dos serviço não gera vínculo empregatício entre os eventuais empregados da empresa a 

ser contratada e a Fundação Itesp.  
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ANEXO I.B  

 

Higienização de Arquivo Histórico 
Memorial Descritivo para contratação do serviço 

1 Objeto 
Contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de higienização de acervos documentais, para 

limpeza, desmetalização e acondicionamento do Arquivo Histórico da Fundação Itesp, como parte do 

projeto de implantação do Centro de Memória Agrária de São Paulo - Cemasp. 
2 Descrição detalhada do serviço 

2.1 Tipologia e volume do acervo 

O Arquivo Histórico da Fundação Itesp constitui-se de cerca de 1500 documentos majoritariamente 

datados do final do século XIX até a década de 1980, sendo composto por folhas soltas e outros 

materiais não encadernados, fichas, livros de registros, processos, etc.  

Algumas imagens do acervo do Arquivo Históricos constam do Anexo B deste memorial descritivo. 

2.2 Da higienização e desmetalização 

A higienização do Arquivo Histórico deverá ser realizada de forma minuciosa e com bastante cautela 

a fim de garantir a preservação e conservação do material, que se apresenta, em parte, bastante 

fragilizado pelo efeito do tempo. 

O serviço deverá ser realizado em mesas específicas para este fim, com auxílio de trinchas e pincéis 

macios e flanelas de algodão, a seco, além de outros materiais e equipamentos que não ofereçam riscos 

ao acervo. 

A limpeza deverá incluir os procedimentos de varrição, folha por folha, de cada unidade documental, 

para remoção de poeira, insetos, resíduos biológicos e demais sujidades acumuladas, bem como a 

desmetalização, que é a remoção de materiais metálicos oxidáveis como grampos, clipes, presilhas etc., 

seguida da substituição deles por prendedores alternativos em plástico. 

Os produtos utilizados para a higienização precisam ser adequados à realidade do acervo, evitando que 

as publicações sofram qualquer dano. 

No caso de existência de danos em algum item do acervo que o torne irrecuperável, a contratada deve 

separar o material e comunicar imediatamente a contratante para as providências necessárias. 

Caso sejam identificadas infestação de broca, outros insetos ou microrganismos, o material 

contaminado deve ser separado para desinfestação.  

2.3 Do acondicionamento 

Após a limpeza e desmetalização, unidades documentais sem encadernação própria, como folhas 

soltas, ou com encadernações danificadas, deverão ser acondicionadas em envelopes de papel 

(conforme item A da subseção 2.3.1) ou protegidos com papel cartão, no caso de documentos mais 

volumosos. 

Cada unidade documental ou conjunto de unidades documentais a ser acondicionados num mesmo 

envelope são identificadas por código preso ao(s) documento(s). Esse código deve ser transcrito à lápis 

sobre cada envelope, no mesmo local em todos os envelopes, de forma que facilite sua visualização. 

A inscrição à lápis sobre os envelopes deve ser feita de forma legível, sem rasuras, com firmeza, mas 

sem exercer pressão excessiva sobre o papel (ou seja, de forma que possibilite apagar a inscrição em 

caso de rasura, sem deixar marcas no papel). 

O mesmo procedimento de inscrição à lápis deve ser realizado quanto aos documentos envolvidos com 

papel cartão. 
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Todos os documentos deverão ser transpostos, seguindo a ordem de sua acomodação atual, para novas 

caixas-arquivos (conforme item B da subseção 2.3.1) ou, nos casos em que os documentos não 

couberem em caixas-arquivo,  para caixas organizadoras (conforme item C da subseção 2.3.1). A cor 

das caixas deve ser verde escura ou azul escura. Todas as caixas deverão ser identificadas com 

numeração crescente e o conteúdo dessas caixas deve ser indicado em planilha que relaciona todas as 

unidades documentais do arquivo, a ser fornecida pela contratante. 

2.3.1 Material para acondicionamento 
Segue tabela relacionando o material requerido para acondicionamento do Arquivo Histórico, a ser 

fornecido pela contratada, e estimativa de seu quantitativo: 

A. 600 envelopes saco kraft branco 75gr de dimensões 240mm x 340mm; 

B. 1000 clips plásticos e 200 presilhas plásticas do tipo “romeu e julieta”, flexíveis, resistentes e 

sem rebarbas, para substituição dos prendedores de metal atuais; 

C. 90 caixas-arquivo de polipropileno corrugado na ou cor verde escuro ou azul escuro - para 

substituição das caixas-arquivo atuais; 

D. 10 caixas organizadoras de polipropileno corrugado com tampa móvel e alças laterais com 

capacidade para armazenagem de 6L a 8L, de dimensões aproximadas de  20cm x 30cm x 40cm 
- para acondicionamento de documentos especiais, que não caibam em caixas-arquivos; 

E. 50 folhas de papel cartão 240g de dimensões 50 cm x 70 cm para proteção de documentos 

volumosos (por exemplo, processos cuja capa esteja deteriorada); 

F. 100 metros de barbante cru 4/6 100% algodão, para união de fichas cadastrais e assemelhados 

e para envolver documentos volumosos, quando for o caso;  

G. Material para outros tipos de acondicionamento, acordados entre a contratante e a empresa 

prestadora de serviço de higienização. 

3 Qualificação técnica 

3.1 Qualificação da empresa 

Para participar do certame, as empresas interessadas deverão apresentar pelo menos um Atestado de 

Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que 

executou de forma satisfatória serviços de higienização e acondicionamento de acervo com 

características pertinentes e compatíveis com o objeto estabelecido neste Memorial. 

3.2 Qualificação do profissional 

O responsável técnico pela higienização deverá apresentar o diploma de conclusão do curso técnico 

em conservação em restauro ou equivalente em nível superior. 

No decorrer da execução do projeto, o profissional responsável pela coordenação do trabalho de 

higienização apenas poderá ser substituído por profissionais com qualificação equivalente ou superior, 

devidamente comprovada.  
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4 Obrigações da contratada 

Caberá à contratada o dimensionamento dos membros da equipe especializada que executará o serviço, 

devendo o quantitativo ser suficiente para a eficiente prestação do serviço no prazo estipulado. 

O profissional responsável pela coordenação do serviço de higienização será também encarregado da 

comunicação entre contratante e contratada a fim de prestar esclarecimentos. 

Ficará a cargo e custo da contratada o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários para a perfeita execução do serviço, bem como o fornecimento dos materiais de 

acondicionamento listados no item 2.3.1.  

Ficará a cargo e custo da contratada o transporte do acervo para o local onde o serviço será executado 

e seu retorno à sede da Fundação Itesp, devendo assinar, por ocasião da retirada do material, termo de 

responsabilidade sobre o acervo, conforme modelo no ANEXO A. 

A contratada deverá obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de 

atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do início da execução dos serviços, dos 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI necessários. 

A contratada deverá assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela 

execução do serviço e por qualquer dano ou prejuízo, pessoal ou material, causados, voluntária ou 

involuntariamente, por seus profissionais durante e/ou em consequência da execução do objeto, 

providenciando, sem alteração do prazo estipulado para a execução do objeto, imediata reparação dos 

danos ou prejuízos impostos à contratante ou a terceiros, inclusive, se houver, as despesas com custas 

judiciais e honorárias advocatícios. 

A contratada responsabilizar-se-á pelo refazimento do serviço nos casos de danos em decorrência de 

defeito no processo de execução ou de má qualidade do material empregado. 
5 Prazo e cronograma para realização dos serviços e pagamentos 
O início da prestação do serviço ocorrerá a partir da emissão da ordem de serviço e o tempo máximo 

de execução do serviço é de 90 (noventa) dias corridos. 

O pagamento será realizado em até três parcelas, ao final de cada 30 dias corridos da execução do 

serviço, mediante apresentação de relatório parcial do andamento dos trabalhos que aponte o percentual 

de execução realizado em relação ao objeto total do serviço, em conformidade com o cronograma 

físico-financeiro – anexo C deste memorial. O aceite parcial do serviço se dará em até 10 (dez) dias 

úteis após a entrega deste relatório parcial.  

Um relatório final detalhado deve ser entregue em até 10 (dez) dias úteis após a execução da última 

etapa do serviço. O aceite final do serviço se dará em até 20 (vinte) dias úteis após a entrega deste 

relatório final.  
6 Vistoria  

As empresas interessadas são convidadas a comparecer à sede da Fundação Itesp, situada na Avenida 

Brigadeiro Luis Antônio, 554, Bairro Bela Vista – CEP 01318-000 – São Paulo – SP, das 10 às 18 

horas, de segunda a sexta-feira, a fim de conhecer o acervo a ser catalogado, classificado e indexado, 

bem como o espaço e estrutura disponibilizado para instalação de pessoal e realização do serviço. 

A vistoria deverá ser agendada com pelo menos 01 (um) dia de antecedência, devendo ser agendada 

através dos telefones (11) 3293-3392/96, com Sandra ou Gustavo. 

Em nenhuma hipótese, a alegação do desconhecimento da tipologia e condições do material ou do 

espaço e estrutura disponibilizados para execução do serviço servirá como justificativa para sua 

inexecução ou execução irregular. 
7 Disposições gerais 

A prestação dos serviço não gera vínculo empregatício entre os eventuais empregados da empresa a 

ser contratada e a Fundação Itesp. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2020.
Senhora Chefe da SBEA,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada

pela Empresa E-Doc Gestão de Documentos Eireli,
evento 0763473, bem como os documentos referentes
ao atestado de capacidade técnica,
eventos 0763476, 0763478 e 0763480.

 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 15/09/2020, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0763486 e o código CRC 3EC01252.

0006300-10.2019.6.02.8000 0763486v1
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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 setembro de 2020.
Prezado Pregoeiro,
 
Conforme solicitado por V.Sa. no Despacho PREG

(0763486) e após análise da Proposta apresentada pela
empresa E-DOC GESTÃO DE DOCUMENTOS EIRELI
(0763473), bem como dos atestados para comprovação da
capacidade técnica, esta unidade entende que a mesma está
de acordo com os termos do Edital (0752556).

 
Respeitosamente,
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 17/09/2020, às 12:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 17/09/2020, às 13:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764655 e o código CRC 8B750A52.

0006300-10.2019.6.02.8000 0764655v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 31.055.855/0001-43
Razão Social: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/11/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 23/11/2020
FGTS 17/09/2020
Trabalhista Validade: 02/01/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/12/2020
Receita Municipal Validade: 14/09/2020 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 17/09/2020 14:09 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITA

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

CERTIFICA E DÁ FÉ, que não consta(m) até presente data, débito(s) relativo(s) a Tributo(s) e Multa(s), que

onere(m) o nome de  E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI  CNPJ:31.055.855/0001-43 na Inscrição nº

343608. Fica, entretanto, assegurado ao Município, o direito de cobrança de qualquer débito que seja apurado

posteriormente, sujeitando-se ainda o contribuinte, se for o caso, as penalidades cabíveis e previstas em Lei.

Obs: CERTIDÃO NEGATIVA.

Esta certidão não abrange o(s) débito(s) Imobiliário(s), em nome de terceiros, eventualmente existente(s) no

imóvel onde está estabelecido à empresa, devendo, se necessário, ser requerida em separado.

Certidão concedida no dia 16/09/2020 às 16:41:51

Valido até: 15/03/2021

Chave para validação: 3G8F76B8CPFE2PB

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal, na internet, no endereço

http://www.sjc.sp.gov.br.

A presente certidão foi emitida pelo site http://www.sjc.sp.gov.br, através do sistema informatizado da PMSJC,

nos termos do Decreto 10.951/03 de 24 de abril de 2003.

Certidão Expedida Gratuitamente.

Documento emitido via internet em 16/09/2020 16:41:54.
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17/09/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 31.055.855/0001-43
Razão Social:EMILY FERNANDA DE PAULA
Endereço: RUA NELSON CAVAQUINHO 25 / JARDIM AMAERICA / SAO JOSE DOS

CAMPOS / SP / 12235-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/09/2020 a 06/10/2020 

Certificação Número: 2020090705044040279424

Informação obtida em 17/09/2020 14:14:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 17/09/2020 14:18:01 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI 
CNPJ: 31.055.855/0001-43 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Erro 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Erro 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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17/09/2020 Detalhamento da Penalidade - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=31055855000143&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Ccpf… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

31055855000143

Data da consulta: 17/09/2020 14:19:23
Data da última atualização: 17/09/2020 12:00:12

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
INÍCIO DA VIGÊNCIA DA
SANÇÃO

FIM DA VIGÊNCIA DA
SANÇÃO

VALOR DA MULTA QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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17/09/2020 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=31055855000143&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Ccpf… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

31055855000143

Data da consulta: 17/09/2020 14:18:30
Data da última atualização: 16/09/2020 18:00:08

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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21/07/2020 Certidão de Inscrição Municipal

https://servicos.sjc.sp.gov.br/certidoes/cert_im/certidao.aspx?im=343608#sitetopo 1/1

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DA RECEITA

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CERTIFICA, que E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI encontra-se inscrito(a) no Cadastro

Mobiliário sob nº 343608  com endereço para correspondência à RUA NELSON CAVAQUINHO

nº 25 - JARDIM AMÉRICA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP CEP: 12235140, com a(s)

atividade(s) de GUARDA MOVEIS CODIGO 21104009 CNAE 5211702/00, MICROFILMAGEM

CODIGO 21304007 CNAE 7420005/00, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E

APOIO ADMINISTRATIVO CODIGO 21702014 CNAE 8219999/01, XEROX CODIGO

21304009 CNAE 8219901/00, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E

GERENCIAL CODIGO 20802032 CNAE 8599604/00, SERVICOS DE BIBLIOTECONOMIA

CODIGO 22901001 CNAE 9101500/00, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO

EMPRESARIAL - ANALISE DE ORGANIZACAO E METODOS CODIGO 21717001 CNAE

7020400/02, EDITORACAO ELETRONICA CODIGO 21702003 CNAE 8219999/03,

CONSULTORIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS CODIGO 20106002 CNAE 6204000/00,

ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CODIGO 20713002

CNAE 8129000/00, desde 31/07/2018.

 

Documento emitido via internet em 21/07/2020 07:36:35.

Chave para validação: E883F 7E3A2 38P97.

Válido até 19/09/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da Prefeitura, na internet, no

endereço http://www.sjc.sp.gov.br

A presente certidão foi emitida pelo site http://www.sjc.sp.gov.br, através do sistema

informatizado da PMSJC, nos termos do Decreto 10.951/03 de 24 de abril de 2003.

Certidão Expedida Gratuitamente
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17/09/2020

1/1

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
31.055.855/0001-43
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
26/07/2018 

 
NOME EMPRESARIAL 
E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
52.11-7-02 - Guarda-móveis 
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem 
82.19-9-01 - Fotocópias 
91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R NELSON CAVAQUINHO 

NÚMERO 
25 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
12.235-140 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM AMERICA 

MUNICÍPIO 
SAO JOSE DOS CAMPOS 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
EMILYFERNANDA6@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(12) 8848-9514 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
26/07/2018 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/09/2020 às 14:21:46 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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 17/09/2020  2539321 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   3702491  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 16/09/2020,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 EMPRESA   E-DOC   GESTÃO   DE   DOCUMENTOS   EIRELI  ,   CNPJ:   31.055.855/0001-43,   conforme 
 indicação constante do pedido de certidão.*************************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais 
 do Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e 
 às   filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes 
 do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 17 de setembro de 2020. 

                2539321 
 PEDIDO N°:  
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/09/2020 às 14:22) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 383.870.218-22.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

5F63.9B52.89DA.C346 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 17/09/2020 as 14:22:26 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: EMILY FERNANDA DE PAULA 
 
CPF/CNPJ: 383.870.218-22 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 14:15:46 do dia 17/09/2020, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: 59VD170920141546 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.055.855/0001-43
Certidão nº: 23664749/2020
Expedição: 17/09/2020, às 14:22:52
Validade: 15/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 31.055.855/0001-43, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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ANEXO II 

Dados da empresa:      
Razão Social E-DOC GESTÃO DE DOCUMENTOS EIRELI 

CNPJ 31.055.855/0001-43 

ENDEREÇO RUA NELSON CAVAQUINHO, 25 - JD AMÉRICA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP 

CEP 12.235-140 

FONES:  (012) 97401-0708 

FAX - 

E-MAIL EMILY@EDOC.INF.BR 

Site Internet www.edoc.inf.br 

        
Dados do representante da empresa:      

Nome Emily Fernanda de Paula 

Cargo Diretora 

Nacionalidade Brasileira 

Estado Civil Casada 

Profissão Empresária/Arquivista 

Endereço Rua CFE José P. do Nascimento, 84 - JD AMÉRICA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP 

CEP 12.235-835 

FONES:  (012) 97401-0708 

FAX - 

E-MAIL EMILY@EDOC.INF.BR 

Carteira Identidade 41.309.738-9 

Órgão expedidor SSP/SP 

CPF 383.870.218-22 

        
Dados bancários da empresa:      

Banco Itaú (341) 

Agência 9347 

Conta 20707-9 

        
Dados do contato com a empresa:      

Nome Emily Fernanda de Paula 

Cargo Diretora 

Endereço Rua CFE José P. do Nascimento, 84 - JD AMÉRICA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP 

CEP 12.235-835 

FONES:  (012) 97401-0708 

FAX - 

E-MAIL EMILY@EDOC.INF.BR 

   

 
      

Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL: (X) SIM ( ) NÃO     
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 31.055.855/0001-43
Razão Social: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Endereço:
RUA NELSON CAVAQUINHO, 25 - JARDIM AMERICA - São José dos Campos / São
Paulo

Emitido em: 17/09/2020 14:08 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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17/09/2020 Pregão Eletrônico
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 59/2020 UASG 70011

E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.055.855/0001-43, declara para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do
art. 7º da Constituição Federal.

São José dos Campos, 15 de Setembro de 2020.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 59/2020 UASG 70011

E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.055.855/0001-43, declara que não possui em sua
cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no
inciso III do art.5º da Constituição Federal.

São José dos Campos, 15 de Setembro de 2020.

 

Fechar

Declaração COMPRASNET (0765074)         SEI 0006300-10.2019.6.02.8000 / pg. 334

javascript:self.print()


17/09/2020 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_IndependProp.asp?prgCod=869759&prpCod=13554508 1/1

  

 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 59/2020 UASG 70011

EMILY FERNANDA DE PAULA, como representante devidamente constituído de 31.055.855/0001-43 - E-DOC GESTAO
DE DOCUMENTOS EIRELI doravante denominado E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI, para fins do disposto no
Edital do Pregão Eletrônico 59/2020 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 59/2020 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico 59/2020 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 59/2020 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 59/2020 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 59/2020 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 59/2020 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 59/2020 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 59/2020 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

São José dos Campos, em 15 de Setembro de 2020. 

EMILY FERNANDA DE PAULA

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa
 
Pregão eletrônico 59/2020 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 31.055.855/0001-43 - E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI 

15 de Setembro de 2020.

 

Voltar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 59/2020 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 59/2020 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 31.055.855/0001-43 - E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI

São José dos Campos, 15 de Setembro de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 59/2020 UASG 70011

E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.055.855/0001-43, declara que, conforme disposto
no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha
empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

São José dos Campos, 15 de Setembro de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 59/2020 UASG 70011

E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.055.855/0001-43, declara sob as penas da Lei,
que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

São José dos Campos, 15 de Setembro de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 59/2020 UASG 70011

E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI, CNPJ nº 31.055.855/0001-43, declara sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

São José dos Campos, 15 de Setembro de 2020.

 

Fechar
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 31.055.855/0001-43
Razão Social: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 17/09/2020 14:10 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 31.055.855/0001-43
Razão Social: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/11/2020

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 343608
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
Capital Social: R$ 99.800,00 Data de Abertura da Empresa: 26/07/2018
CNAE Primário: 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS

ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE

CNAE Secundário 1: 5211-7/02 - GUARDA-MÓVEIS
CNAE Secundário 2: 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CNAE Secundário 3: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,
CNAE Secundário 4: 7420-0/05 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM
CNAE Secundário 5: 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS
CNAE Secundário 6: 8219-9/01 - FOTOCÓPIAS
CNAE Secundário 7: 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
CNAE Secundário 8: 9101-5/00 - ATIVIDADES DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS

Dados para Contato
CEP: 12.235-140
Endereço: RUA NELSON CAVAQUINHO, 25 - JARDIM AMERICA
Município / UF: São José dos Campos / São Paulo
Telefone: (12) 88489514
Email: EMILYFERNANDA6@GMAIL.COM

Emitido em: 17/09/2020 14:11 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

21
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
383.870.218-22CPF:

Nome: EMILY FERNANDA DE PAULA
Carteira de Identidade: 41.309.738-9 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 12/08/2015 Data de Nascimento: 24/08/1988
E-mail: emilyfernanda6@gmail.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 383.870.218-22 Participação Societária: 100,00%
Nome: EMILY FERNANDA DE PAULA
Carteira de Identidade: 41.309.738-9 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 12/08/2015 Data de Nascimento: 24/08/1988
Filiação Materna: ADEGILDA JOSE FERREIRA DE PAULA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 12.235-835
Endereço: RUA CONFRADE JOSE PAULINO DO NASCIMENTO, 84 - JD SAN
Município / UF: São José dos Campos / São Paulo
Telefone: (12) 00000000
Email: sicaf.documentos@gmail.com

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 383.870.218-22
Nome: EMILY FERNANDA DE PAULA
Carteira de Identidade: 41.309.738-9 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 12/08/2015 Data de Nascimento: 24/08/1988
Filiação Materna: ADEGILDA JOSE FERREIRA DE PAULA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 12.235-835
Endereço: RUA CONFRADE JOSE PAULINO DO NASCIMENTO, 84 - JD SAN
Município / UF: São José dos Campos / São Paulo
Telefone: (12) 00000000
Email: sicaf.documentos@gmail.com

Linhas de Fornecimento

Serviços
3743 - Microfilmagem - Sistema Convencional- Administrativo
5380 - Prestação de Serviços de Apoio Administrativo
16578 - Secretária
17221 - Modernização / Agilização / Aprimoramento -  Processos Administrativos

Emitido em: 17/09/2020 14:11 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

22
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 31.055.855/0001-43
Razão Social: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 17/09/2020 14:09 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Dirigente

Dados do Fornecedor
CNPJ: 31.055.855/0001-43
Razão Social: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 383.870.218-22
Nome: EMILY FERNANDA DE PAULA
Carteira de Identidade: 41.309.738-9 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 12/08/2015 Data de Nascimento: 24/08/1988
Filiação Materna: ADEGILDA JOSE FERREIRA DE PAULA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 12.235-835
Endereço: RUA CONFRADE JOSE PAULINO DO NASCIMENTO, 84 - JD SAN
Município / UF: São José dos Campos / São Paulo
Telefone: (12) 00000000
Email: sicaf.documentos@gmail.com

Emitido em: 17/09/2020 14:12 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 31.055.855/0001-43
Razão Social: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: São José dos Campos / São Paulo
Porte: Micro Empresa

Linhas de Fornecimento
Serviços

Código Descrição Situação

3743 Microfilmagem - Sistema Convencional- Administrativo Ativo

5380 Prestação de Serviços de Apoio Administrativo Ativo

16578 Secretária Ativo

17221
Modernização / Agilização / Aprimoramento -  Processos
Administrativos

Ativo

Emitido em: 17/09/2020 14:12 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 31.055.855/0001-43
Razão Social: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 17/09/2020 14:10 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Relatório OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE LICITAR (0765121)         SEI 0006300-10.2019.6.02.8000 / pg. 347



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 31.055.855/0001-43
Razão Social: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 17/09/2020 14:10 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão Eletrônico   Nº 00059/2020 

RESULTADO POR FORNECEDOR

31.055.855/0001-43 - E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Higienização / Conservação de
Livros

Unidade 1 R$ 16.975,0000 R$
16.500,0000

R$
16.500,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços especializados de higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente
5.000 (cinco mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situada na Rua Aristeu de Andrade, nº 406 -
Farol, Maceió-AL, em espaço a ser ajustado pela Contratante, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus
anexos. A operação técnica de higienização tem a finalidade de remover a sujidade acumulada na superfície e no interior dos itens,
que se constitui em fonte contínua de degradação do acervo. As etapas do tratamento devem obedecer às seguintes especificações,
elaboradas de acordo com os padrões das instituições/associações dedicadas à preservação de documentos (ABRACOR, ABER, BN,
Arquivo Nacional): Higienização interna – remoção de pó, resíduos biológicos e detritos acumulados nos volumes por varredura com
trincha macia de cadernos ou tecido de algodão puro, com uso de mesa de higienização apropriada para evitar a dispersão da poeira
no ar; Higienização das áreas externas dos volumes (corte da cabeça, corte da frente e lombada) com utilização de aspirador de pó
com tanque de água. Além disso, deve ser utilizado tecido de algodão puro, levemente umedecido em água com pequena porção de
bactericida ou álcool absoluto; Limpeza de obras com sujidade acumulada com o tempo, que apresentem aspecto escurecido, com
boneca emborrachada; Higienização de todos os itens a seco com pano de algodão puro, em todas as páginas; Oxigenação de todas
as páginas de todos os volumes; Retirada de materiais estranhos e causadores de degradação (grampos, clipes, barbantes etc.), bem
como realizar pequenos reparos de colagens de páginas soltas ou rasgos; Identificação e isolamento (quarentena) dos volumes
atacados por agentes

Total do Fornecedor: R$
16.500,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
16.500,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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56502931472Usuário:

17/09/2020 17:17:59Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI Adimplente31055855
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00059/2020 

Às 16:15 horas do dia 17 de setembro de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00059/2020, referente ao
Processo nº 006300-10.2019, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Higienização / Conservação de Livros
Descrição Complementar: Serviços especializados de higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente
5.000 (cinco mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situada na Rua Aristeu de
Andrade, nº 406 - Farol, Maceió-AL, em espaço a ser ajustado pela Contratante, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 16.975,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 16.500,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 17/09/2020
16:15:39

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 31.055.855/0001-43, Melhor lance: R$ 16.500,0000

Fim do documento
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Pregão Eletrônico

70011 .592020 .6292 .4633 .50477700

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00059/2020

Às 14:00 horas do dia 15 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 81/2020 de 25/03/2020, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 006300-10.2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00059/2020. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços especializados de higienização do acervo
bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, situada na Rua Aristeu de Andrade, nº 406 - Farol, Maceió-AL, em espaço a ser ajustado pela Contratante,
conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de
lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Higienização / Conservação de Livros
Descrição Complementar: Serviços especializados de higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente
5.000 (cinco mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situada na Rua Aristeu de
Andrade, nº 406 - Farol, Maceió-AL, em espaço a ser ajustado pela Contratante, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 16.975,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 16.500,0000 .

Histórico
Item: 1 - Higienização / Conservação de Livros

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
31.055.855/0001-43 E-DOC

GESTAO DE
DOCUMENTOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 16.975,0000 R$ 16.975,0000 15/09/2020
10:25:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços especializados de higienização do acervo bibliográfico de
aproximadamente 5.000 (cinco mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situada
na Rua Aristeu de Andrade, nº 406 - Farol, Maceió-AL, em espaço a ser ajustado pela Contratante, conforme
especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. A operação técnica de higienização tem a
finalidade de remover a sujidade acumulada na superfície e no interior dos itens, que se constitui em fonte
contínua de degradação do acervo. As etapas do tratamento devem obedecer às seguintes especificações,
elaboradas de acordo com os padrões das instituições/associações dedicadas à preservação de documentos
(ABRACOR, ABER, BN, Arquivo Nacional): Higienização interna – remoção de pó, resíduos biológicos e detritos
acumulados nos volumes por varredura com trincha macia de cadernos ou tecido de algodão puro, com uso de
mesa de higienização apropriada para evitar a dispersão da poeira no ar; Higienização das áreas externas dos
volumes (corte da cabeça, corte da frente e lombada) com utilização de aspirador de pó com tanque de água.
Além disso, deve ser utilizado tecido de algodão puro, levemente umedecido em água com pequena porção de
bactericida ou álcool absoluto; Limpeza de obras com sujidade acumulada com o tempo, que apresentem aspecto
escurecido, com boneca emborrachada; Higienização de todos os itens a seco com pano de algodão puro, em
todas as páginas; Oxigenação de todas as páginas de todos os volumes; Retirada de materiais estranhos e
causadores de degradação (grampos, clipes, barbantes etc.), bem como realizar pequenos reparos de colagens
de páginas soltas ou rasgos; Identificação e isolamento (quarentena) dos volumes atacados por agentes

09.602.721/0001-46 PHASES
ARQUIVOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 70.000,0000 R$ 70.000,0000 15/09/2020
13:58:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Higienização / Conservação de Livros

13.412.225/0001-05 LOBITECH
SOLUCOES

Sim Sim 1 R$ 75.000,0000 R$ 75.000,0000 15/09/2020
10:51:24
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INTELIGENTES
EIRELI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços especializados de higienização do acervo bibliográfico de
aproximadamente 5.000 (cinco mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situada
na Rua Aristeu de Andrade, nº 406 - Farol, Maceió-AL, em espaço a ser ajustado pela Contratante, conforme
especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 75.000,0000 13.412.225/0001-05 15/09/2020 14:00:36:740
R$ 70.000,0000 09.602.721/0001-46 15/09/2020 14:00:36:740
R$ 16.975,0000 31.055.855/0001-43 15/09/2020 14:00:36:740
R$ 65.000,0000 13.412.225/0001-05 15/09/2020 14:14:38:887
R$ 16.500,0000 31.055.855/0001-43 15/09/2020 14:27:24:320
R$ 50.000,0000 13.412.225/0001-05 15/09/2020 14:28:41:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 15/09/2020
14:02:50 Item Aberto.

Início 1a Etapa da
Disputa Fechada

15/09/2020
14:25:58

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 16.975,0000 e R$ 70.000,0000.

Encerrada Disputa
Fechada

15/09/2020
14:30:58 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 15/09/2020
14:30:58 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

15/09/2020
14:44:14

Convocado para envio de anexo o fornecedor E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 31.055.855/0001-43.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

15/09/2020
14:46:41

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E-DOC GESTAO DE
DOCUMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.055.855/0001-43.

Aceite 17/09/2020
14:06:25

Aceite individual da proposta. Fornecedor: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 31.055.855/0001-43, pelo melhor lance de R$ 16.500,0000.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

17/09/2020
14:35:39

Convocado para envio de anexo o fornecedor E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 31.055.855/0001-43.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

17/09/2020
14:43:22

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E-DOC GESTAO DE
DOCUMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.055.855/0001-43.

Habilitado 17/09/2020
14:46:00

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS
EIRELI - CNPJ/CPF: 31.055.855/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 15/09/2020
14:00:55

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Inicialmente verificaremos a conformidade das propostas
apresentadas, em seguida, será aberta a fase de lances.

Pregoeiro 15/09/2020
14:02:50

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 15/09/2020
14:25:58

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
16.975,0000 e R$ 70.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:30:58 do dia 15/09/2020.
Sistema 15/09/2020

14:30:58
O fornecedor da proposta no valor de R$ 70.000,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 1.
Sistema 15/09/2020

14:30:58
A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 15/09/2020
14:30:58

O item 1 está encerrado.

Sistema 15/09/2020
14:30:58

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.
Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 15/09/2020

14:40:08
Para E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira classificada no item, considerando a determinação da Legislação e do Pregão

Eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores
menores, aceita o valor de R$ 15.000,00?

31.055.855/0001-
43

15/09/2020
14:41:12

Sr Pregoeiro, boa tarde ! Infelizmente não conseguimos mais reduzir, o preço
referencial já está bem baixo

Pregoeiro 15/09/2020 Para E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª é
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14:43:55 compatível com o estimado pela administração, portanto aceitável. Convocaremos o
pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente

ajustada ao último lance ofertado, contendo a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM
COMO ASSINADA.

Sistema 15/09/2020
14:44:14

Senhor fornecedor E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
31.055.855/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 15/09/2020
14:44:33

Para E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI - Anexo convocado.

Sistema 15/09/2020
14:46:41

Senhor Pregoeiro, o fornecedor E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
31.055.855/0001-43, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 15/09/2020
14:46:47

Para E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI - Favor enviar no máximo em 02 horas.

31.055.855/0001-
43

15/09/2020
14:46:56

Proposta atualizada enviada !

Pregoeiro 15/09/2020
15:11:50

Para E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, informo que
encaminhei a proposta de V.Sª para análise técnica junto à unidade demandante. Favor

aguardar.
31.055.855/0001-

43
15/09/2020
15:13:37

Ok, obrigada !

Pregoeiro 15/09/2020
15:21:44

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Suspenderemos a sessão eletrônica e retornaremos,
hoje, às 16:30 horas. Obrigado.

Pregoeiro 15/09/2020
16:44:42

Srs(as) Licitantes, até o presente momento a unidade demandante não efetuou a
análise técnica da proposta apresentada pela Empresa E-DOC GESTAO DE

DOCUMENTOS EIRELI, razão pela qual, iremos suspender a sessão eletrônica e
retornaremos no dia 17/09/2020, às 14 horas. Obrigado pela participação de todos.

Pregoeiro 17/09/2020
14:01:39

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberto presente Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 17/09/2020
14:05:19

Para E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo
o inteiro teor do despacho proferido pela unidade demandante: ..."Conforme solicitado
por V.Sa. no Despacho PREG (0763486) e após análise da Proposta apresentada pela

empresa E-DOC GESTÃO DE DOCUMENTOS EIRELI (0763473), bem como dos
atestados para comprovação da capacidade técnica, esta unidade entende que a

mesma ...
Pregoeiro 17/09/2020

14:05:37
Para E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI - ... está de acordo com os termos do

Edital (0752556). ..."
Pregoeiro 17/09/2020

14:06:06
Para E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI - Iremos aceitar a proposta de V.Sª,

conforme o parecer técnico da unidade requisitante.
Pregoeiro 17/09/2020

14:07:05
Para E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI - Passaremos para a fase de verificação

das documentações de habilitação. Favor aguardar.
Pregoeiro 17/09/2020

14:26:01
Para E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. Na fase de
verificação dos documentos referentes ao processo de habilitação, a Certidão Municipal

encontra-se vencida.
Pregoeiro 17/09/2020

14:31:32
Para E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI - ATENÇÃO: Incumbirá ao licitante

acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 17/09/2020

14:32:07
Para E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. Na fase de
verificação dos documentos referentes ao processo de habilitação, a Certidão Municipal

encontra-se vencida.
31.055.855/0001-

43
17/09/2020
14:33:56

Sr. Pregoeiro, boa tarde, houve um erro no momento de anexar os documentos, já
temos a nova certidão, caso queira podemos fazer o envio

Pregoeiro 17/09/2020
14:35:23

Para E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI - Iremos convocar anexo.

Sistema 17/09/2020
14:35:39

Senhor fornecedor E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
31.055.855/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 17/09/2020
14:43:22

Senhor Pregoeiro, o fornecedor E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
31.055.855/0001-43, enviou o anexo para o ítem 1.

31.055.855/0001-
43

17/09/2020
14:44:10

Sr Pregoeiro, enviado.

Pregoeiro 17/09/2020
14:45:09

Para E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI - Agradeço.

Sistema 17/09/2020
14:46:00

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 17/09/2020
14:46:21

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/09/2020 às
15:16:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações
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Suspensão
Administrativa

15/09/2020
16:45:00

Previsão de Reabertura: 17/09/2020 14:00:00.  Motivo: Continuidade dos atos do
Pregão Eletrônico.

Reativado 17/09/2020
14:00:12

Abertura de Prazo 17/09/2020
14:46:00 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

17/09/2020
14:46:21 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/09/2020 às 15:16:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:08 horas do dia 17 de
setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   

JOAO HERMINIO 
DE BARROS 
NETO:30920065

Assinado de forma 
digital por JOAO 
HERMINIO DE BARROS 
NETO:30920065 
Dados: 2020.09.17 
16:11:09 -03'00'

WEBER 
BEZERRA 
CAVALCANTI
:3740825944
9

Assinado de 
forma digital por 
WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:374
08259449 
Dados: 2020.09.17 
17:03:23 -03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6743 - 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 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0762443

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

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

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTO: 0764655

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

X  

 

ATESTADOS DE CAPACIDADE
TÉCNICA: 0763476, 0763478 E 0763480

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

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

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

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

X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 0765005

15.1 - FGTS X  0765008

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  0765006 (FAZENDA MUNICIPAL)

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

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  0765051

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0765134

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

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0765074

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como X  CONFORME ITEM 18.1
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Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

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

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 0765108

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 0765121

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 0765122

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 0765120

REGISTRO COMERCIAL: 0765025

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 0765037

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 0765045

CONSULTA CONSOLIDADA: 0765011

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS PUNIDAS
(CNEP): 0765017

CADASTRI NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E
SUSPENSAS (CEIS): 0765020

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 0765073

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 0765031

CADASTRO CONTRIBUINTE MUNICIPAL: 0765023

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

CONSULTA CONSOLIDADA: 0765011

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 0765050

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

X   

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

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

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0765142

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

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

  NÃO OCORREU RECURSO
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25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve
a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0765137

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

  NÃO OCORREU RECURSO

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

x  

Proposta: 0763473

Resultado Fornecedor: 0765129

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 17/09/2020, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0765148 e o código CRC 596DD54E.

0006300-10.2019.6.02.8000 0765148v7
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PROCESSO :  
0006300-10.2019.6.02.8000

INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : FASE EXTERNA PREGÃO 59/2020. CONTRATAÇÃO DES SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HIGENIZAÇÃO.

 

Parecer nº 1685 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 59/2020, objetivando  a
contratação de serviços especializados de higienização do
acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco mil)
itens do acervo Biblioteca, pertencente a este Regional,
situada na Rua Aristeu de Andrade, nº 406 - Farol, Maceió-AL,
em espaço a ser ajustado pela Contratante,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0752503).

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 (0765148).

A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

 

Item Questionário
Sim
Não

N/A
Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/19, art. 8, XIII,  e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

0752948

0753023

 

2

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

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)
de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM Idem

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?                                                                               
                                                

Ref. Decreto nº 10.024/19, art. 25.
SIM  

4
A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas apresentadas, dos lances ofertados na ordem de
classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ref. Decreto nº 10.024/19, art. 8, XII, alíneas “a” até “j”.
SIM 0765142

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM  

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 10.024/2019, art. 8,XII, "c".
 Fase

posterior

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da administração ou publicação em órgão da imprensa
oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/19, art. 8, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
SIM 0765148

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

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

 

SIM

 

0763473

 

Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão de licitar com a União e foi verificada a

0765005

0765011
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10 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão de licitar com a União e foi verificada a
inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM 0765134

0765006

0765008

 

Dessa forma, esta Assessoria Jurídica conclui pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 59/2020 e
subsequente contratação da empresa E-DOC GESTÃO DE
DOCUMENTOS EIRELI, CNPJ nº 31.055.855/0001-43, para
prestação de serviços especializados de higienização do
acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco mil)
itens do acervo Biblioteca deste Tribunal, no valor total de R$
16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), conforme
proposta comercial (0763473).

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 17/09/2020, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 17/09/2020, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0765255 e o código CRC 8436FEBB.

0006300-10.2019.6.02.8000 0765255v5
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CONCLUSÃO

Maceió, 29 de setembro de 2020.
Tendo em conta o Parecer 1685 (0765255), da

Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, tornem-se os autos
conclusos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente deste
TRE/AL, para a necessária e competente deliberação, com a
recomendação de que seja procedida à homologação do PE nº
59/2020 e subsequente contratação da empresa E-DOC
GESTÃO DE DOCUMENTOS EIRELI, CNPJ nº
31.055.855/0001-43, para prestação de serviços especializados
de higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente
5.000 (cinco mil) itens do acervo Biblioteca deste Tribunal, no
valor total de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais),
conforme proposta comercial (0763473).

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
29/09/2020, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0773791 e o código CRC F2BF4EEB.

0006300-10.2019.6.02.8000 0773791v1
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PROCESSO : 0006300-10.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA JUDICIÁRIA
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico. Contratação. Empresa. Serviços de Higienização. Itens do acervo da Biblioteca do TRE-AL.

 

Decisão nº 2326 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 1685 (0765255), atestando a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 59/2020, cujo
objeto é a contratação de serviços especializados de higienização do
acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco mil) itens da
Biblioteca, pertencente a este Regional, situada na Rua Aristeu de
Andrade, nº 406 - Farol, Maceió-AL, em espaço a ser ajustado pela
Contratante, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0752503), de acordo com a requisição promovida pela Secretaria
Judiciária desta Corte, e adjudicado à empresa E-DOC GESTÃO DE
DOCUMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.055.855/0001-
43, vencedora do objeto acima referenciado, pelo valor total de
R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), conforme
proposta comercial (0763473), em conformidade com o Resultado por
Fornecedor (0765129), com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico
(0765142) e mais o Termo de Adjudicação (0765137).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 30/09/2020, às 19:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0774212 e o código CRC 64867D3B.

0006300-10.2019.6.02.8000 0774212v5
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01/10/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=869759&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00059/2020

Às 13:19 horas do dia 01 de outubro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 006300-
10.2019, Pregão nº 00059/2020. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Higienização / Conservação de Livros
Descrição Complementar: Serviços especializados de higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000
(cinco mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situada na Rua Aristeu de Andrade, nº
406 - Farol, Maceió-AL, em espaço a ser ajustado pela Contratante, conforme especificações e condições assentadas no
edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 16.975,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: E-DOC GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 16.500,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 17/09/2020
16:15:39 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: E-DOC GESTAO DE
DOCUMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.055.855/0001-43, Melhor lance: R$

16.500,0000

Homologado 01/10/2020
13:19:06

ANDREA
CRISTINA DE

LIMA BELCHIOR

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2020.
 
À SLC, para publicar o resultado do certame e demais

medidas cabíveis. Concomitantemente, à COFIN, para emissão da
competente nota de empenho.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 01/10/2020, às 15:13, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0775940 e o código CRC C16774C2.

0006300-10.2019.6.02.8000 0775940v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0775940).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/10/2020, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0775954 e o código CRC 7F981F23.

0006300-10.2019.6.02.8000 0775954v1
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 31.055.855/0001-43

Razão
Social:

EMILY FERNANDA DE PAULA

Endereço: RUA NELSON CAVAQUINHO 25 / JARDIM AMAERICA / SAO JOSE DOS
CAMPOS / SP / 12235-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de
quaisquer  débitos  referentes  a  contribuições  e/ou  encargos  devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/09/2020 a 25/10/2020

Certificação Número: 2020092604450755224972

Informação obtida em 02/10/2020 13:26:19

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta
condicionada  a  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf

1 of 1 02/10/2020 13:26
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DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2020.
À SLC
 
Tendo em vista a previsão contratual para o objeto

do processo em tela, solicitamos a respectiva numeração  
 para a emissão da competente nota de empenho.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ROBSON CORREIA DOS SANTOS,
Estagiário(a), em 02/10/2020, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 02/10/2020, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0777418 e o código CRC F350B9CF.

0006300-10.2019.6.02.8000 0777418v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2020.

À SGO,

Informo, que foi reservado o nº 19/2020, para o Contrato minutado no PA SEI Nº
0006300-10.2019.6.02.8000.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 05/10/2020, às 18:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0779196 e o código CRC 832438E2.

0006300-10.2019.6.02.8000 0779196v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2020.

À SGO,

Solicito, que seja desconsiderada  a informação anterior, documento SEI n° 0779196,
pois o nº 19/2020 já foi reservado para outro Contrato. Considerar o n° 21/2020, para
o Contrato minutado no PA SEI Nº 0006300-10.2019.6.02.8000.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 06/10/2020, às 10:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0779472 e o código CRC 788607AD.

0006300-10.2019.6.02.8000 0779472v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/10/2020, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/10/2020, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 06/10/2020, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0779715 e o código CRC 4ACAACBA.

0006300-10.2019.6.02.8000 0779715v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 761 (0779715).

Observação:

Despesa com contratação de empresa especializada em serviços
de higienização e conservação do acervo biblioteca TRE/AL.

NE 726 anulada pela NE 744.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 06/10/2020, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0779716 e o código CRC C69B8697.
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DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000761

(0779715).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/10/2020, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0779888 e o código CRC 15BC62BB.

0006300-10.2019.6.02.8000 0779888v1
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06/10/2020 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6061366 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da
República

Imprensa Nacional
Envio Eletrônico de

Matérias
Comprovante de

Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de
publicação de matérias com as seguintes características:

   Data de envio: 06/10/2020 17:11:48
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 6061366
   Data prevista de publicação: 07/10/2020
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal
indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de
adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos
Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

12989866 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 59-2020-E-DOC
GESTAO DE DOCUMENTOS EIRELI.rtf

b4650050d6061cb1
13269b3e8e0ed94b 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00 R$
165,20
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DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2020.
Devolvo os autos à SLC, para juntada do termo

contratual e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/10/2020, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0780101 e o código CRC F6F9A792.

0006300-10.2019.6.02.8000 0780101v1

Despacho SAD 0780101         SEI 0006300-10.2019.6.02.8000 / pg. 376



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

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020100700106
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Nº 193, quarta-feira, 7 de outubro de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo nº 139/2017 (SEI nº 008969/17-00.11). Quarto Termo Aditivo
ao Contrato nº 53/2017, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a G&E SE R V I ÇO S
TERCEIRIZADOS LTDA. OBJETO: Repactuação e a prorrogação contratual. VALOR DO TERMO
ADITIVO: R$ 723.839,76. Programa de Trabalho 02.061.0566.4225.0001 0001 - JUPROC.
VIGÊNCIA: 01.11.2020 a 31.10.2021. FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 55, inciso III e 57, inciso II,
ambos da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 05.10.2020. ASSINAM: Silvio Artur
Meira Starling, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Guilherme Leite Castello Branco, Sócio,
pela Contratada.

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

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Extrato de Apostila ao Termo de Credenciamento - Fundamento Legal: Lei
8.666/1993, art. 25, caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe
09/2014, aprovada pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e
homologada pelo Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo
Administrativo 6.839/2006. Processo Administrativo PAe 0003896-20.2015.4.01.8000.
Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Apostila
11119071 ao Termo de Credenciamento 038/2008 da empresa Associação dos Médicos do
Hospital Pronto Norte - ASMEPRO. Objeto: Alterar a Cláusula Sétima - Do Acréscimo e da
Supressão de0 Procedimentos/Especialidades. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico
Maia Bezerra, Diretor-Geral e pela empresa Eudes José Martins Responsável Legal.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2020 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2020/207. Objeto: Aquisição de material farmacêutico e de limpeza -
Álcool Líquido 70% em frascos de 01 litro.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 07/10/2020
das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-00138-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 07/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/10/2020
às 13h00 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 05/10/2020) 90028-00001-2020NE000298

S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Toalheiros Real Eireli - EPP.; Objeto do 4º Termo
Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses;
Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa
de Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.46; Data da
assinatura: 30/09/2020; Proc. n.º TRF2-EOF-2016/00119; Contrato n.º 046/2016.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000760, emitida em
30/09/2020. Contratante: TRF- 2ªRG. Contratado: MAGO PSICO TESTES LTDA. Objeto:
Aquisição de material específico para realização de avaliações psicológicas. Modalidade de
Licitação: Art. 24, II da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061003342576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 3.311,15
(três mil, trezentos e onze reais e quinze centavos).
Proc. nº TRF2-EOF-2020/000221.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000754, emitida em
29/09/2020. Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: DAGGATT TECNOLOGIA LTDA. Objeto:
Aquisição de itens para infraestrutura de rede óptica de dados (Ata 050/2020). Modalidade
de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02061003342576013. Elemento de despesa: 449052. Valor total do
empenho: R$ 49.866,00 (quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais). Proc. nº
T R F 2 - EO F 2 0 2 0 / 0 0 0 3 4 .
PUBLIQUE-SE.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 0025087-91.2020.4.03.8000; Espécie: Ata de Registro de Preços nº
12.004.10.2020, firmada em 05/10/2020; Orgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/0001-73; Fornecedora: ALPHA6 VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA.,
CNPJ nº 34.091.218/0001-10; Objeto: Registro de Preços para aquisição de veículos
automotores para renovação de parte da frota do TRF 3ª Região, Item 4; Vigência: 12
meses, a partir da data de sua assinatura; Valor Total: R$ 336.400,00; Procedimento
Licitatório: Pregão Eletrônico nº 019/2020-RP, com fundamento no art. 15, da Lei nº
8.666/93, na Lei nº 10.520/02, nos Decretos nº 7.892/13, nº 10.024/19, nº 7.746//12, nº
8.538/15 e na Lei Complementar nº 123/06; Signatários: pelo TRF 3ª Região, o Sr. Otávio
Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral, e pela Fornecedora, o Sr. Leandro Zillig Barbosa,
Sócio.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 0009335-41.2020.6.02.8000; Objeto: aquisição de 306 divisórias em acrílico,
com instalação; Fund. Legal: artigo 4º da Lei nº 13.979/2020, considerando que se trata de
aquisição essencial à proteção ao contágio da COVID-19. Empresa contratada: ZIP SIGN
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ - 08.257.218/0001-38, ao preço unitário de R$71,96,
e global de R$ 22.021,90. Ratificação e autorização pelo Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA
DE ARAÚJO, Presidente do TRE-AL, em 05/10/2020.
Ingrid Pereira de Lima Araújo -Chefe da Seção de Licitações e Contratos

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 0007241-23.2020.6.02.8000; Objeto: Contratação direta da empresa
PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS E PRODUTOS PARA ACESSO A INFORMACAO LTDA,
CNPJ nº 05.775.256/0001-94, para prestação de serviço de suporte operacional ao
Sistema de Automação de Bibliotecas - ALEPH, de acordo com as especificações do
Termo de Referência; Fundamentação Legal: art. 25, I, da Lei nº 8.666/1993; Valor da
contratação: R$ 6.033,11; Autorizado em 03/10/2020, pelo Des. Pedro Augusto
Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2020

Processo SEI nº 0006300-10.2019.6.02.8000. O Desembargador PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, homologou, em 30/09/2020, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 59/2020, que tem por objeto a contratação de serviços
especializados de higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco
mil) itens da Biblioteca, pertencente a este Regional, adjudicado à empresa E-DOC GESTÃO
DE DOCUMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.055.855/0001-43, vencedora do
objeto, pelo valor total de R$16.500,00, e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93.

Maceió/AL, 6 de outubro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0001860-34.2020. Objeto: Contratação de empresa do ramo de transporte
em veículo automotor com condutores munidos de regular carteira de motorista e telefone
celular, com a finalidade de atender às necessidades de transporte de agentes e materiais
da Justiça Eleitoral de Alagoas, decorrentes das atividades preparatórias e de execução das
Eleições Gerais 2020, conforme o edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital:
07/10/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -
Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00072-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 07/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 21/10/2020 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

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

(SIASGnet - 06/10/2020) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0007133-91.2020. Objeto: Aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo sedã,
zero quilômetro, para funcionar como veículo de representação, conforme especificações e
condições assentadas no ANEXO I do edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 07/10/2020
das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00073-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 07/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/10/2020
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

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

(SIASGnet - 06/10/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONVÊNIO

Processo: PAD 8960/2020 TRE/AM. Termo de Convênio n. 01/2020. Objeto: Ação conjunta
das partes na realização de apoio às Eleições Municipais 2020, no Estado do Amazonas.
CONCEDENTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONVENENTE: AGÊNCIA
AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - AADESAM. CNPJ:
13.272.780/0001-70. Fundamentação Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto
n. 6.170/2007 e alterações posteriores, Decreto n. 93872/1986 e alterações posteriores;
Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n. 424/2016 e alterações posteriores. Dotação
Orçamentária: Programa de Trabalho Pleitos Eleitorais - PT 02.061.0570.4269.000100.
Prazo de Vigência: a contar da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial da União
e termo final dia 31/12/2020. Dos Recursos: O CONCEDENTE transferirá à CONVENENTE,
para a execução do objeto conveniado, recursos na ordem de R$ 4.667.177,22 (quatro
milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, cento e setenta e sete reais e vinte e dois
centavos), conforme cronograma de desembolso contido no Plano de Trabalho. Assinatura:
02/10/2020. Assinam: Desdor. ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo Concedente, e o Sr.
BRÁULIO DA SILVA LIMA pelo Convenente..

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 2893/2017 TRE-AM Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n. 41/2016,
de prestação de serviço de lavagem, polimento e higienização para a frota de veículos
oficiais do TRE/AM. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
CONTRATADA: AUTOVEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME. Fundamentação Legal: Lei n.
8.666/93, art. 40, XI, combinado com art. 55, III e em especial o seu Art. 57, inciso II. Do
Objeto: alteração do caput da CLÁUSULA TERCEIRA (Do Prazo de Vigência) e da CL ÁU S U L A
SEXTA (Do Preço). Vigência: 12 (doze) meses, de 22/12/2020 a 21/12/2021. Preço: global
estimado de R$ 25.785,90 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa
centavos). Data da Assinatura: 29/09/2020. Assinam: Desdor. Presidente, A R I S T ÓT E L ES
LIMA THURY, pelo Contratante, e o Sr. JONAS UCHÔA SALUSTIANO JUNIOR, pela
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 112º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL

ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa à inclusão de serviço de fornecimento e

instalação de racks para o Datacenter do Empreendimento. O presente acréscimo

importa na quantia de R$ 30.417,08 (trinta mil, quatrocentos e dezessete reais e oito

centavos), correspondente ao percentual aproximado de 0,0568% do valor inicial

atualizado do contrato. O presente termo aditivo alterará o valor do contrato conforme

planilhas orçamentárias em anexo, que passarão a integrar o termo contratual.

Fundamento: art. 65, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, c/c

cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na decisão contida no Processo

PAD n.º 11.805/2020. Assina, pelo TRE, Desembargador Haroldo Correia de Oliveira

Máximo, Presidente. DATA: 05/10/2020
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